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1. AKROBATIKA (4.–6. razred) 

M e n to r :  M iha  Br o d n i k  
Učenci bodo pri akrobatiki razvijali gibalne sposobnosti, zlasti koordinacijo gibanja, moč, 

hitrost in gibljivost in oblikovali trajne športne navade, pomembne v kateremkoli športu. Z 

veliko zabave se bomo naučili prevalov, stoj in različnih skokov z male prožne ponjave, tudi 

salt. Največ poudarka bo na skokih z male prožne ponjave (trampolin), ki je tudi najbolj 

priljubljeno gimnastično orodje. Vsako šolsko leto se najboljši udeležijo državnega prvenstva 

za osnovne šole, kjer naši učenci dosegajo odlične rezultate. 

Termin: ponedeljek, 15.00–16.30, v telovadnici v Kulturnem centru. 

Prvo srečanje: ponedeljek, 26. 9. 2016. 

 

2. AKROBATIKA (7.–9. razred) 

M e n to r :  M iha  Br od n i k  
Učenci bodo pri akrobatiki razvijali gibalne sposobnosti, zlasti koordinacijo gibanja, moč, 

hitrost in gibljivost in oblikovali trajne športne navade, pomembne v kateremkoli športu. Z 

veliko zabave se bomo naučili prevalov, stoj in različnih skokov z male prožne ponjave, tudi 

salt. Največ poudarka bo na skokih z male prožne ponjave (trampolin), ki je tudi najbolj 

priljubljeno gimnastično orodje. Vsako šolsko leto se najboljši udeležijo državnega prvenstva 

za osnovne šole, kjer naši učenci dosegajo odlične rezultate. 

Termin: četrtek, 14.15–15.45, v telovadnici v Kulturnem centru. 

Prvo srečanje: četrtek, 29. 9. 2016. 

 

3. BREAK DANCE (3.–9. razred) 

P le s na  šo la  U RŠ K A V R H N IK A  
Break dance je ples, ki navdušuje fante in punce. Vrtenju na glavi, vrtenju na hrbtu, skakanju 

porokah, valjanju po tleh … bi lahko v grobem rekli plesni zvrsti break dance. To je veliko več 

kot le zvrst plesa. Gre za preizkušanje svojih zmogljivosti, svojih meja, dokazovanje sebi in 

drugim, stil oblačenja in tudi način življenja. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 

75 minut. Cena: 50 € za 8 vaj (cca. 2 meseca) 

Termin: sreda, 15.00–16.15, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016.  
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4. ČEBELARSKI KROŽEK 
Z vključitvijo v čebelarski krožek bodo otroci spoznali čebelo, njeno življenje in njen pomen za 

ohranjanje okolja. Izvedeli bodo, kako se pridobiva kvalitetne čebelje pridelke, saj bodo 

najprej z opazovanjem, kasneje pa z aktivnim sodelovanjem pomagali pri delu v šolskem 

čebelnjaku. 

Za termin se bodo prijavljeni učenci naknadno dogovorili z mentorjem na prvem srečanju, ki 

bo v mesecu oktobru. 

 

5. ČIPKARSKI KROŽEK (4.–9. razred) 

M e n to r ic a :  Ka t ar in a  Ko ba l  
Pri tej dejavnosti se učenke in učenci učijo izdelovanja klekljanih čipk. Za klekljanje 

potrebujejo osnovni klekljarski pribor (blazino ali punkelj, ki počiva v košarici, 7 parov klekljev, 

škatlo tankih bucik AIDA, škarje, tanko kvačko debeline 0,60). Za vzorce, ki jih dobimo iz 

Čipkarske šole Idrija, prispevajo vsi udeleženci krožka 4,50 €. Nekaj kompletov osnovnega 

pribora imamo tudi v šoli in si ga učenci lahko izposodijo. Izposoja je 8 €. Izdelki so last 

učencev. 

Termin: sreda, 16.00–17.30, v učilnici S202 v Kulturnem centru. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 

 

6. DRAMSKI KROŽEK (4.–6. razred) 

M e n to r ic a :  L ju b ica  J e l ov š ek  
Dramski krožek bo potekal enkrat tedensko po 45 minut. Spoznavali boste različna besedila, 

načine besednega izražanja, gibanja, pantomimo… Vabljeni vsi, ki radi nastopate (recitirate, 

igrate …). Preko celega leta bomo pripravili nekaj krajših predstav in se z njimi predstavili 

sošolcem, staršem, prijateljem. Dejavnost je brezplačna. 

Termin: četrtek, 15.00–15.45, v učilnici A108. 

Prvo srečanje: četrtek, 15. 9. 2016. 

 

7. EVROPSKA VAS (5.–9. razred) 

M e n to r ic e :  T ja š a  Ž n id ar š i č ,  T ad e j a  O b la k  in  Ma t e ja  Z u pa nč i č  
Želite natančneje spoznati evropske države, ugotoviti, kako drugje živijo vaši vrstniki, kakšno 

hrano imajo radi, kako preživljajo prosti čas, česa se učijo v šoli … Vse to in še več bomo 

izvedeli na naših srečanjih, kjer bomo kreativni, inovativni in vedoželjni. Navezali bomo stike 

z učenci države, ki jo bomo raziskali, na obisk bomo povabili njihovega veleposlanika, skuhali 

si bomo njihovo tradicionalno jed … Spomladi pa bomo vse narejeno predstavili na zaključku 

projekta pred Kulturnim centrom na Vrhniki in s tem predstavili našo šolo in državo, ki jo bomo 
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preko leta raziskovali in spoznavali. Vabljeni učenci 2. in 3. triade, ki ste radovedni in boste 

kos vsem tem izzivom! 

Prvo srečanje: sreda, 5. 10. 2016, v B305, ob 14.00. 

 

8. HIP HOP 

P le s na  šo la  U RŠ K A V R H N IK A  
HIP HOP & SHOW je ena izmed najbolj popularnih plesnih zvrsti na svetu kot tudi pri nas. V 

koreografijah na hip-hop, r´n´b, rap glasbo bomo združevali različne plesne stile hip hop-a, 

show-a in latina, ter odkrivali najnovejše plesne trike in se zraven tega neizmerno zabavali. 

Zakaj bi plesne spektakle zvezdnikov opazovali le na televiziji, ko pa jih lahko preizkusimo tudi 

mi. Program vsebuje natančno ogrevanje, učenje koreografije, ter na koncu raztezanje in 

ohlajanje. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 75 minut. Cena: 50 € za 8 vaj (cca. 

2 meseca) 

Termin: sreda, 16.15–17.30, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 

 

9. HIP HOP – DISCO TEKMOVALNA SKUPINA (2.−5. r.) Pionirji 

M e n to r ic a :  D ar j a  K er s n ič  
To šolsko leto smo se odločili organizirali tekmovalno skupino za pionirje, ker je bilo 

prepoznano zanimanje za tak program. V program se lahko vključijo fantje in dekleta, ki imajo 

vsaj nekaj plesnega predznanja. Treninge bo vodila Darja Kersnič iz Plesnega mesta, ki je z 

vrhniškimi dekleti pred nekaj leti osvojila evropsko prvenstvo v hip hop plesu. Pričakujemo 

zanimanje plesalcev, ki imajo kar nekaj plesnega predznanja. Spomladi bi nastopili na 

kvalifikacijski tekmah in morda na državnem prvenstvu, kasneje pa še na mednarodnih 

tekmovanjih. Mesečna vadnina naj bi bila med 45 € in 55 € in je odvisna od števila prijavljenih. 

Termin: torek, 16.20 –17.20 in· petek, 15.30–16.30, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: torek, 27. 9. 2016. 

 

10. HIP HOP – DISCO TEKMOVALNA SKUPINA (6.−9. r.) 

Mladinci 

M e n to r ic a :  D ar j a  K er s n ič  
Tekmovalno skupino na Vrhniki deluje že dve leti , saj je bilo prepoznano zanimanje za tak 

program. Obiskovalo ga je več kot 10 plesalk, ki so se uvrstile na državno prvenstvo. Tudi letos 

organiziramo to dejavnost in upamo, da se bo prijavilo vsaj toliko plesalk kot lani. Vsi , ki si 

želite intenzivnejših plesnih treningov in imate plesno predznanje se tega programa lahko 

udeležite. Treninge bo vodila Darja Kersnič iz Plesnega mesta, ki je z vrhniškimi dekleti pred 
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nekaj leti osvojila evropsko prvenstvo v hip hop plesu. Pričakujemo zanimanje plesalcev, ki 

imajo kar nekaj plesnega predznanja. Spomladi bi nastopili na kvalifikacijski tekmah in morda 

na državnem prvenstvu, kasneje pa še na mednarodnih tekmovanjih. Mesečna vadnina naj bi 

bila med 60 € in 70 € in je odvisna od števila prijavljenih. 

Termin: torek, 17.20 –18.50 in petek, 16.30–19.00, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: torek, 6. 9. 2016, ob 15.15 uri. 

 

11. HIP HOP – nadaljevalni (5.–9. razred) 

M e n to r ic a :  D ar j a  K er s n ič  
V skupino bodo vključeni učenci, ki so več let plesali v drugih programih. Plesali boste težje 

koreografije, se pripravljali za nastope v decembru, marcu in maju ter nastopali (če boste 

želeli) še na drugih prireditvah. Učenke od 7. do 9. razreda bodo lahko sodelovale kot skupina 

na ŠPF na območnem prvenstvu. Vadnina (27 vaj) znaša 150 €, poravnali jo boste v treh 

obrokih (novembra, januarja in marca). Naj omenimo, da so vrhniške plesalke pod vodstvom 

Darje Kersnič, ki bo tudi vaša mentorica, leta 2003 postale evropske mladinske prvakinje v HIP 

HOP-u. 

Termin: torek, 14.15–15.15, v telovadnici v Kulturnem centru. 

Prvo srečanje: torek, 27. 9. 2016. 

 

12. HIP HOP – osnovni (3.–9. razred) 

M e n to r ic a :  D ar j a  K er s n ič  
Hip hop je zaradi svoje dinamičnosti in različnih stilov najbolj popularen ples med mladimi, 

zato vsem, ki so radi v plesnem trendu, priporočamo hip hop. Seveda pa smo za letošnjo 

šolsko leto pripravili nekaj novih koreografij na najbolj popularne skladbe. V program 

pričakujemo učence, ki še nimajo veliko plesnih izkušenj. V primeru, da z znanjem izstopajo, 

se bodo priključili nadaljevalni skupini. Vadnina (27 vaj) znaša 150 €, poravnali jo boste v treh 

obrokih (novembra, januarja in marca). Naj omenimo, da so vrhniške plesalke pod vodstvom 

Darje Kersnič, ki bo tudi vaša mentorica, leta 2003 postale evropske mladinske prvakinje v HIP 

HOP-u. 

Termin: torek, 15.20–16.20, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: torek, 27. 9. 2016. 

 

13. IZDELOVANJE NAKITA (7.–9. razred) 

M e n to r ic a :  Bar bara  J an  
Interesna dejavnost, izdelovanje nakita, je namenjena učenkam in učencem od 7. do 9. 

razreda, izjemoma tudi kakšen šestovček. Nakit bi izdelovali iz polimerne gline (fimo, cernit, 
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kato …). Dejavnost bi se začela 4. 10. 2016 in bi potekala do bazarja v začetku decembra, ko 

bi svoje izdelke prodajali na stojnici. Srečanja bi zaradi same narave dela (počasno in natančno 

izdelovanje izdelkov ter sprotno pečenje v pečici) potekala v učilnici gospodinjstva. Vključijo 

se naj predvsem otroci, ki radi ustvarjajo z glino. 

Termin: torek, 14.00 do 17.00 v učilnici gospodinjstva (A025). 

Prvo srečanje: bo trajalo največ pol ure, bi bilo v torek, 27. 9. 2016, v B209b (ANG 2), ko se 

bomo dogovorili o vsem potrebnem. 

 

14. JAZZ 

P le s na  šo la  U RŠ K A V R H N IK A  
Jazz balet pooseblja skoke, obrate, špage zavite v eleganco, milino ter gracioznost. Trening 

jazz baleta se prične z ogrevanjem telesa, vajami za raztezanje ter vajami za moč. Del treninga 

je posvečen pravilni izvedbi tehnike gibov, ki odlikujejo to zvrst plesa. Tehnika jazz baleta je 

vpeljana v koreografijo tako, da se razni skoki in obrati prepletajo s koreografijo. Tako ob 

glasbi in smehu pridobimo gibčno telo. Vse to pa nadgradimo s plesno improvizacijo za 

razvijanje ustvarjalnosti. Treningi so skupinski, poteka 1-krat tedensko po 75 minut. Cena: 

50 € za 8 vaj (cca. 2 meseca). 

Termin: sreda, 17.30–18.45, v mali telovadnici OŠ Ivana Cankarja.  

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 

 

15. JOGA (6.–9. razred) 

M e n to r ic a :  T in a  Ju va n  
Na vadbi bomo izvajali različne serije jogijskih telesnih položajev (asan) in tehnik dihanja, skozi 

katere bomo intenzivno povečevali moč in gibljivost teles, urili koncentracijo, koordinacijo in 

ravnotežje, ozaveščali pravilno dihanje, razvijali samodisciplino in samonadzor ter se učili 

tehnik sproščanja in načinov obvladovanja stresa. Veliko bomo govorili tudi o temah »za lepši 

svet«. Joga predstavlja odlično podporo večini današnjih tekmovalnih, hitrih, površnih in 

stresnih aktivnosti. Dejavnost je namenjena učencem 6.–9. razreda. Izvajana bo kot 

nadstandardna interesna dejavnost in je zato plačljiva. Za celo šolsko leto boste odšteli 70 €. 

Termin: sreda, 14.00–15.00, v mali telovadnici na Lošci 1. 

Prvo srečanje: spoznavna in brezplačna ura bo v sredo, 28. 9. 2016, v mali telovadnici na 

Lošci 1. 
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16. KAM PO OSNOVNI ŠOLI 

M e n to r ic a :  p s ih o lo g i n j a  Ma r i  D ob n ik  –  Ž er jav  
Ker pri samem pouku v 9. razredu nekako ni več pravega časa za vse aktivnosti, ki pripeljejo 

do prave poklicne odločitve, se bomo z devetošolci sestajali po pouku. Iskali bomo informacije 

o poklicih in šolah, pregledali stanje ob vpisu prejšnja leta, raziskali vsak svoje nagibe za 

posamezne skupine del. Skratka, potrudili se bomo, da bo spomladi izpolnjevanje prijave za 

vpis v srednjo šolo samo še formalnost. Za vsak oddelek devetega razreda bo namenjena prva 

sreda v mesecu, razpored bo na vratih učilnice. Učenci, ki ne bodo mogli prihajati po 

razporedu, se bodo lahko oglasili kako drugo sredo. 

Termin: po dogovoru. 

 

17. KOŠARKA – učenci 

M e n to r ja :  Mi ha  Br od n i k  i n  Ma t i c  V id ic  
Interesna dejavnost je namenjena vsem, ki bi radi pobližje spoznali to priljubljeno igro z žogo. 

Namenjena je učencem od drugega do devetega razreda. Sprva se bodo otroci preko iger učili 

osnovnih gibalnih veščin in motorike, metanje in lovljenje žoge ter podajanje. Sledilo bo 

učenje osnovnih košarkarskih prvin in pravil košarkarske igre. V višjih razredih bo poudarek 

na pravilni izvedbi posameznih elementov košarkarske igre, taktiki in tudi pripravi igralcev na 

tekme v okviru šolske lige. Naši trenerji dajo velik poudarek prizadevnosti, spoštovanju 

soigralcev in krepitvi pripadnosti ekipi. Košarka je lahko tudi odlično izhodišče za boljšanje 

socialnih veščin in nenazadnje priložnost za sklepanje novih prijateljstev. Termin smo 

rezervirali za treninge šolskih košarkarskih ekip (fantje), ki se bodo pripravljale za šolska 

tekmovanja. Dejavnost je brezplačna. Treningov se lahko udeležijo tudi učenci, ki niso v šolski 

ekipi. 

Termin: sreda, 15.00–17.00 v telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 

 

18. KOŠARKA – učenke 

M e n to r ic a :  Ne j a  Bo bn ar  
Dejavnost je namenjena učenkam od 5. do 9. razreda, ki rade igrajo košarko (ali pa se jim zdi 

zanimiva, pa je še ne znajo) in bi želele svoje znanje izboljšati. Ker so prejšnjo ekipo v večini 

sestavljale devetošolke, bomo v letošnjem letu ekipo sestavili znova. Treningi bodo prilagojeni 

predznanju prijavljenih učenk. Tako mlajše kot starejše učenke bomo, če bo treniralo dovolj 

učenk, prijavili na področno tekmovanje. Dejavnost je brezplačna. 

Termin: sreda, 14.00–15.00, in petek, 15.00–16.00, v telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 
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19. KUHARSKI KROŽEK (6. razred) 

M e n to r ic a :  A n j a  No va k  
Zakaj bi se priključil kuharskemu krožku? Le kdo bi se branil naučiti sekljati, začiniti, popražiti, 

zmešati, skuhati, speči in na koncu tudi nekaj dobrega pojesti? Pripravljali bomo domače in 

tuje kulinarične dobrote, ki jih lahko sam pripraviš tudi doma. Če te eksperimentiranje v 

kuhinji veseli, potem enostavno moraš biti zraven. Kuharski krožek je namenjen učencem, ki 

obiskujejo 6. razred. Cena krožka za šolsko leto na učenca je 7 € (nakup sestavin). 

Termin: četrtek, 15.15–17.15 (enkrat tedensko oz. na 14 dni, odvisno od števila skupin), v 

gospodinjski učilnici (A025). 

Prvo srečanje: četrtek, 29. 9. 2016, 15.15–16.00, v gospodinjski učilnici (A025). 

 

20. MODELARSKI KROŽEK (5.–9. razred) 

M e n to r ja :  P r i m ož  I s k ra  i n  A l e š  Ma lne r š i č  
Pri začetnem modelarskem krožku bi učenci spoznavali osnove letalskega Modelarstva, 

obenem pa bi tudi izdelali začetniški in tehnično nezahtevni model. Učenci, ki so začetno 

stopnjo uspešno končali, bodo lahko nadaljevali z tehnično zahtevnejšim modelom v katerega 

bi že vključili radijsko vodeno opremo. Nadaljevali bomo z izdelavo letala, ki so ga pričeli v tem 

šolskem letu. 

Termin: petek popoldan (obseg 60 ur), Lošca 1. 

Prvo srečanje: petek, 30. 9. 2016. 

 

21. NARAVOSLOVNI KROŽEK (6.–7. razred) 

M e n to r ic a :  J an ja  M a r ko v ič  
Pri naravoslovnem krožku opravljamo različne poskuse in raziskujemo naravo. Prav tako se 

učimo iskati odgovore s pomočjo knjig in interneta. Teme, ki jih bomo obdelovali: 

 Kako naredim čim večji milni mehurček? 

 Kako lahko hodim po tekočini? 

 Kako brez posebnih teleskopov varno opazovati Sonce? 

 Kakšna barvila se skrivajo v rastlinah? 

 S kakšno lečo lahko zakurim ogenj? 

 Kako potopim plavajoč predmet – ne da bi se ga dotaknil? 

 Ali res lahko porušim most, če skačem po njem? 

 Kakšni so moji lasje, če jih pogledam skozi mikroskop? 

 Ali obstajajo modre vrtnice? 

 Kako vzgojiti obarvan kristal? 

Seveda se naštetim temam dodajo tudi tiste, ki jih boste predlagali sodelujoči učenci. Krožek 

bo potekal v šoli in najbližji okolici šole. 
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Termin: januarja, vsak drugi ponedeljek, ko ni razrednih ur ali po dogovoru z zainteresiranimi 

učenci. 

 

22. OBLIKOVANJE GLINE (6.–9. razred) 

M e n to r ic i :  Pe tr a  P r i mc  M ar k o ,  A ndr e ja  Š a jn  
Iz bele in rdeče gline bomo izdelali različne uporabne predmete. Glino bomo obarvali z 

glazurami. Ustvarjali bomo vsak teden ali enkrat na štirinajst dni, po dve šolski uri. Vabljeni vsi 

učenci od 6. do 9. razreda. Cena delavnice za šolsko leto je 9 € (nabava materiala) in se plača 

po položnici. Oblikovanje gline bo potekalo na dveh lokacijah: 

1. delavnica na Tržaški cesti 2, pod vodstvom Andreje Šajn, petek od 7.00–8.15 (začetek 

v petek, 7.10. 2016) in 

2. delavnica na Lošci 1, pod vodstvom Petre Primc Marko, četrtek, 14.40–16.15 (enkrat 

na dva tedna). 

Prvo srečanje: četrtek, 28. 9. 2016, ob 14.40 v večnamenskem prostoru na Lošci 1. 

 

23. ODBOJKA – nadaljevalni (7.–9. razred) 

M e n to r :  Z la ta  No va k  
Namenjena je učenkam in učencem od 7. do 9. razreda oziroma tistim, ki osnove igre že 

obvladajo. Letos je šolska ekipa prijavljena na področno prvenstvo v odbojki. Dejavnost je 

brezplačna. 

Termin: petek, 13.15–15.00, v telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: petek, 16. 9. 2016. 

 

24. ODBOJKA – začetni (4.–6. razred) 

M e n to r :  M iha  B l az n i k  ( z un an j i  so de l av ec )  
Servis, sprejem, podaja, napad, blok in obramba so značilnosti odbojkarske igre. Odbojko se 

igra na igrišču, ki ga mreža deli na dve enaki polovici. Pri odbojki je pomembno, da žoge ne 

ujameš ter da žoga ne pade na tla! Odbojkarska šola skozi šolsko leto organizira 4 odbojkarske 

turnirje v različnih krajih na notranjskem. Skupaj lahko gremo tudi na poletni odbojkarski 

tabor. Pridruži se nam na interesni dejavnosti ODBOJKA za dekleta in fante vseh starosti. 

Spoznavali bomo igro 1:1, 2:2, 3:3 in 4:4 in še mnogo več! Dejavnost je brezplačna. 

Termin: ponedeljek, 15.00–16.00 in četrtek, 15.30–16.30, v telovadnici OŠ Ivana Cankarja. 

Prvo srečanje: ponedeljek, 26. 9. 2016. 
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25. ORIENTALSKI TREBUŠNI PLESI – nadaljevalni (5.–9. r.) 

M e n to r ic a :  M a te ja  M a t j aš i č  “E l in ”  
Dejavnost bo organizirana v primeru, da bo dovolj prijav. Skupina je primerna za učenke, ki 

ste se že spoznale s trebušnim plesom ali ste plesale kakšen drug ples. Trebušni oz. orientalski 

ples je primeren za osnovnošolke, dekleta in ženske vseh starosti. Osvojene osnovne 

elemente bomo nadgrajevali, se naučili zahtevnejših elementov in jih združili v koreografije. 

Če boste želele, boste lahko nastopile na raznih prireditvah ali pa se morda odločile tudi za 

tekmovanja. Ples je nadstandardna dejavnost, celoletno vadnino (30 vaj in nastopi) to je 

160 €, poravnate Plesnemu mestu v treh obrokih (v novembru, januarju in marcu). 

Termin: petek, 17.00–18.00, v telovadnici na Tržaški 2. 

Prvo srečanje: predstavitev programa z brezplačno vajo bo v petek, 30. 9. 2016, v telovadnici 

na Tržaški 2 ob 17.00 za učenke OŠ. 

26. ORIENTALSKI TREBUŠNI PLESI – začetni (3.–7. razred) 

M e n to r ic a :  M a te ja  M a t j aš i č  “E l in ”  
Dejavnost bo organizirana v primeru, da bo dovolj prijav. Trebušni oz. orientalski ples je 

primeren za osnovnošolke, dekleta in ženske vseh starosti. V preteklih letih je na Vrhniki čare 

orientalskega plesa spoznavalo že preko 200 deklet in žena. Osvojene osnovne elemente 

bomo nadgrajevali, se naučili zahtevnejših elementov in jih združili v koreografije. Če boste 

želele, boste lahko nastopile na raznih prireditvah ali pa se morda odločile tudi za tekmovanja. 

Ples je nadstandardna dejavnost, zato celoletno vadnino (30 vaj) 160 €, poravnate Plesnemu 

mestu v treh obrokih (v novembru, januarju in marcu). 

Termin: petek, 16.00–17.00, v telovadnici na Tržaški 2.  

Prvo srečanje: predstavitev programa z brezplačno vajo bo v petek, 30. 9. 2016, v telovadnici 

na Tržaški 2 ob 17.00 za učenke OŠ. 

 

27. PLANINSKI KROŽEK (6.–9. razred) 

M e n to r ic a :  M a te ja  K a l i č  
Krožek predstavlja eno izmed možnosti, kako lahko s prijatelji nekoliko drugače preživiš svoj 

prosti čas. Ob sobotah, enkrat mesečno, bomo hodili na izlete; eden bo prav poseben, saj 

bomo planinarili kar dva dni in prenočili v planinski koči; med poletnimi počitnicami pa bo v 

sodelovanju s Planinskim društvom Vrhnika potekal še Poletni planinski tabor. In še kaj se bo 

našlo … Stroške izletov bo potrebno plačati, o čemer vas bomo obvestili preko elektronske 

pošte pred vsakim izletom, zato morate na prijavnico napisati elektronski naslov staršev, da 

vam bodo planinci lahko pošiljali vabilo na izlet. Podrobnosti boste izvedeli na sestanku v 

četrtek, 22. 9. 2016, ob 18.00 v večnamenskem prostoru na Lošci (A21). Vabljeni učenci in 

starši. Ob četrtkih pred vsakim izletom bo v učilnici A109 na Lošci ob 15.20 uri sestanek 

udeležencev, kjer se bomo pogovarjali o tem, kam bomo šli na izlete, varnosti na pohodih, 

planinski opremi, obnašanju planincev in tudi o praktičnih vsebinah (zlaganje oblačil v 

nahrbtnik, vezanje vozlov …). 
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28. RIBIŠKI KROŽEK, 3.–9. razred 

M e n to r :  B o š t j an  U r ba nc  ( bo s t j an .u r ba nc@ t e le k o m. s i ,  03 1  6 173 54 )  
Z delom boste pričeli v petek, 30. 9. 2016, ob 18.00, v učilnici A11 na Lošci1. Pogovorili se 

boste o načinu dela, zvedeli, kdaj in kje se boste sestajali in še veliko drugega. Dejavnost je 

brezplačna. Vodil vas bo izkušeni ribič, gospod Boštjan Urbanc. 

 

29. ROBOTIKA (7.–9. razred) 

M e n to r :  Pr i m ož  T rč ek  
Učenci bodo izdelovali preproste miniaturne robote brez vgrajenega mikrokontrolerja. 

Njihovo delovanje je preprosto za razumevanje vgrajenih tokokrogov. Za izdelavo teh bo 

material kupljen v šoli in ga bodo starši plačali po položnici. Začetni strošek za enostavnejši 

izdelek ne bo presegal 10 €. Kasneje se bodo preizkusili z gradnjo majhnih robotov iz zbirk 

Fischer–technik. Pri tem bomo robote povezali z računalnikom in zanje napisali programe. 

Krožek bo potrebno obiskovati redno, ker v nasprotnem primeru ne bo možno slediti 

ustvarjanju, saj je za pisanje programov, ki robota oživijo potrebno znati uporabiti programska 

orodja in se naučiti pisanja programa. 

Število mest v krožku je omejeno na 15. 

Termin: torek, 13.15–15.00, v tehnični in računalniški učilnici. 

 

30. ROCK'n'ROLL (3.–9. razred) dečki, deklice 

M e n to r ic a :  I r en a  P e tan  
Je namenjen učencem, ki že imajo plesno predznanje. V Rock'n'Roll ritmih bomo zaplesali 

skupinsko in v parih, seveda pa bodo lahko tisti, ki bodo to želeli, tudi tekmovali v okviru 

Plesne Zveze Slovenije. Želimo, da se nam pridruži tudi čim več pogumnih fantov. Program 

bosta vodila Irena Petan, ki je bila s svojim soplesalcem tudi državna prvakinja v Rock'n'Roll-u 

ter njen varovanec Jaka Južnič, ki je leta 2009 s soplesalko Heleno Gutnik postal tudi mladinski 

svetovni prvak. Za celo šolsko leto (27 vaj in nastopi) boste odšteli 150 € in znesek poravnali s 

položnico v treh obrokih (novembra, januarja in marca). 

Termin: sreda, 14.00–14.55, v telovadnici na Tržaški 2. 

Prvo srečanje: sreda, 28. 9. 2016. 

Po zimskih počitnicah se boste lahko odločili, če bi želeli rock'n'roll nadaljevati tudi v 

tekmovalni smeri in se udeležiti državnega prvenstva v rock'n'roll-u. 
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31. (S)PROSTI ČAS! (7.–9. razred) 

M e n to r ic i :  A na  K os t an je vec  in  M a te j a  Z u pa nč i č  
Interesna dejavnost (S)prosti čas! je namenjena učencem od 7. do 9. razreda. V okviru naših 

srečanj, ki bodo potekale enkrat tedensko, bomo spoznavali sebe in druge ter se 

medgeneracijsko povezovali v ožji in širši lokalni skupnosti. Učenci bodo imeli možnost 

spoznati delo in življenje v vrtcu Želvica ter v Domu upokojencev na Vrhniki.  

Prvo srečanje: ponedeljek, 3. 10. 2016, v učilnici A109, ob 14.00. Veseliva se srečanja z vami!  

 

32. SLOVAŠČINA (7.–9. razred) 

M e n to r ic a :  M aru ša  T e l ba n  
Slovaščina je jezik, ki ga govori 6 milijonov ljudi. V skladnji in besedišču je zelo podobna 

slovenščini in se je zato zlahka naučimo. Če spoznati slovaški jezik in se naučiti osnovnih 

pogovornih fraz, potem se pridružite tej interesni dejavnosti. 

Prvo srečanje: konec septembra. Prijavljene bomo o datumu obvestili naknadno. 

33. STRELSKI KROŽEK (4.–9. razred) 

M e n to r :  Bo jan  L am p re ht  
Pri krožku se boste seznanili z orožjem, učili tekmovalnega streljanja z zračno puško, pravilne 

prehrane pred tekmovanjem in tekmovalnega duha. Udeleževali se bomo šolskih strelskih 

tekmovanj v regiji in državnih tekmovanj, če bomo uspešni. Obiskali nas bodo tudi vrhunski 

strelci iz drugih klubov ali pa jih bomo obiskali mi na njihovih treningih. Dejavnost je 

brezplačna. 

Termini: ponedeljek in morda tudi sreda, 16.00–17.30, na strelišču na Stari Vrhniki.  

Prvo srečanje: ponedeljek, 26. 9. 2016. 

 

34. ŠPF – šolski plesni festival (4.–6. razred), (7.–9. razred) 

M e n to r ic i :  A n j a  Pe tr i č  ( 4 . – 6 .  r . )  i n  A n a  P an ce  ( 7 .– 9 .  r . )  
ŠPF je dodatna plesna dejavnost za učence (deklice in dečke), ki si želijo še več aktivnosti in 

tekmovanj. Najprej se naučite predpisanih koreografij (POP, HIP-HOP, LATINO). Po zimskih 

počitnicah pa pričnemo s postopki za izbor 6-članske šolske ekipe. Zato je pomembno, da 

imate še drugo plesno ali športno dejavnost, ki poteka celo leto. V šolski ekipi ne morejo biti 

učenci, ki so registrirani tekmovalci v plesnih klubih. Lahko se pohvalimo z izjemnimi 

tekmovalnimi uspehi, saj na območnem tekmovanju običajno zmagata obe ekipi (mlajša in 

starejša), starejša ekipa je štirikrat zmagala na državnem tekmovanju, večkrat pa je osvojila 

drugo oz. tretje mesto. Več si lahko ogledate na http://www.plesna–zveza.si/plesna–

rekreacija/solski–plesni–festival–223712/ 

  

http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223712/
http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223712/
http://www.plesna-zveza.si/plesna-rekreacija/solski-plesni-festival-223712/
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Termin 4.–6. r.: sreda, 14.00–15.00, v telovadnici Kulturni center 

Prvo srečanje: sreda, 21. 9. 2016. 

Termin 7.–9. r.: četrtek, 14.00–15.00, v telovadnici na Tržaški 2. 

Prvo srečanje: četrtek, 20. 10. 2016. 

 

35. TABORNIKI (6.–9. razred) 

R od  En a j s ta  š o la  
Te mikajo dogodivščine v naravi, bi rad spremenil svet na bolje? Potem je skrajni čas, da se 

pridružiš Rodu Enajsta šola in s tem postaneš del več kot 40 milijonski družine tabornikov iz 

celega sveta. Na tedenskih sestankih se boš v vodu s svojimi sovrstniki spoznaval z osnovami 

taborništva, odkrival svoje skrite sposobnosti, na koncu meseca pa sledijo izleti in tekmovanja. 

Vrhunec leta je taborjenje, kjer boš lahko preizkusil vse spretnosti preživetja v naravi ter druge 

veščine, ki si si jih pridobil med letom. Starejši se udeležujemo tudi mednarodnih taborov, kjer 

se spoznavamo z novimi kulturami in spletamo nova prijateljstva. Na začetku leta je potrebno 

plačati članarino, med letom pa manjše prispevke za izlete, tabore in tekmovanja. Taborništvo 

je namenjeno vsem starostnim skupinam. Naš namen je, da vzgojimo odgovornega, 

samostojnega in družbeno angažiranega človeka, ki se bo brez težav znašel v današnjem 

hitrem tempu življenja.  

Več o nas pa lahko najdete na res.rutka.net 

Termini: 

 3. razred: sreda, 17.00–18.00 

 4. razred: petek, 17.00–18.00 

 5. razred: četrtek 16.00–17.00 

 6. razred: petek 17.00–18.00 

 7. razred: petek 16.00–17.00 

 8. in 9. razred: ponedeljek 18.00–19.30 

Prvo srečanje: prvi teden oktobra, od 3. 10. 2016 dalje. 

36. TEHNIČNO USTVARJALNI ROŽEK (6.–9. razred) 

M e n to r ic a :  A l j a  O g r i nc  
Pri tehnično ustvarjalnem krožku bodo učenci spoznali različna gradiva ter uporabljali 

ustrezna orodja, naprave in stroje za obdelavo. Naučili se bodo žagati, vrtati, brusiti, lepiti, 

vijačiti ... izdelati tehnološko dokumentacijo za izdelek, brati tehnične načrte in spoznati delo 

v tehnični delavnici na naši šoli. Ustvarjali bodo z lesom, ki ga bodo postopoma nadgradili z 

drugimi materiali.  

Termin: po dogovoru. 

Prvo srečanje: konec septembra. Prijavljene bomo o datumu obvestili naknadno. 

http://res.rutka.net/
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37. VESELA ŠOLA (4.–6. razred) 

M e n to r ic a :  T in ka ra  Kr i s t an  
V tem šolskem letu se pridruži Veseli šoli PIL–a. Skupaj se bomo podali na potep po galaksiji 

znanja. Namenjena je učencem, ki so vedoželjni in so vedno pripravljeni izvedeti še kaj 

novega. Spoznal boš nove vsebine za tekmovanje, raziskovalne naloge, poskuse, uganke. Za 

učence 4., 5. in 6. razredov bodo v reviji PIL objavljene vsebine z izbrano temo naravoslovja, 

športa, sodobnega življenja … Veselošolske teme bodo objavljene tudi na spletnem mestu 

Vesele šole www.veselasola.net. Čaka te še veselošolsko zaključno tekmovanje, ki poteka v 

dveh stopnjah. Marca poteka šolsko tekmovanje, najboljši se pomerijo na državnem 

tekmovanju v aprilu. Informacijo, kako se prijaviš na tekmovanje, dobiš na našem srečanju. 

Termin: petek, 7.30, v učilnici A107. 

Prvo srečanje: petek, 23. 9. 2016. 

 

38. VESELA ŠOLA (7.–9. razred) 

M e n to r ic a :  H e le na  F o r t e  
Vesela šola je priljubljen izobraževalni projekt. Namenjen je vedoželjnim učencem, ki želijo na 

zabaven način širiti poznavanje zanimivih področij človekovega delovanja, sveta narave in 

družbe. Letošnje teme bodo O stari glasbi, Izgubimo se v labirintih, Sila energije, Ukrotimo 

zemljo … Objavljene bodo v prilogi tiskane revije Pil in na spletnem naslovu 

www.veselasola.net. Poleg tekmovanja Vesela šola obsega še raziskovalne naloge, poskuse, 

zanke, uganke ter nove izzive in prinaša lepe nagrade. 

Termin: ponedeljek, 14.00–14.45, v učilnici B206. 

Prvo srečanje: ponedeljek, 12. 9. 2016, 14.00 v B206. 

 

39. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – ZŽS 5.–6. in 7.–9. razred 

M e n to r ic a :  T in a  Pe t k ov še k  P la hu tn ik  
Ker so znani termini vabimo k vpisu tudi učence, ki se niste prijavili v mesecu juniju. Naj 

ponovimo, kar je bilo objavljeno na prijavnici, da je »zdrav življenjski slog ZŽS« brezplačna 

športna aktivnost, ki je financirana iz evropskih skladov in poteka 2x tedensko po 45 minut. 

Spoznali boste več kot 19 športov (atletika, badminton, dviganje uteži, floorball, gimnastika, 

karate, kolesarstvo, košarka, lokostrelstvo, namizni tenis, nogomet, odbojka, orientacija, ples, 

rokomet, sankanje, hoja po najlonski vrvi, frizbi, športno plezanje in rolanje). Športi so 

prilagojeni starostnim skupinam, predznanju in sposobnostim otrok. 

  

http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
http://www.veselasola.net/
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Termin 5., 6. r.: ponedeljek in četrtek, 14.45–15.30, v telovadnici Partizan. 

Prvo srečanje: ponedeljek, 5. 9. 2016. 

Termin 7., 8., 9. r.: ponedeljek, 14.00–14.45, in četrtek, 13.50–14.35, v telovadnici Partizan. 

Prvo srečanje: ponedeljek, 5. 9. 2016. 

Če vam ustreza le en termin, pridite to mentorice in poiskali boste rešitev! 

 

40. Klubske dejavnosti, otroški abonma in druge plačljive 

dejavnosti 
Učenci se lahko vključijo tudi v aktivnosti, ki nimajo značaja interesnih dejavnosti in so na 

Vrhniki organizirane v okviru različnih klubov ali zavodov. Za te dejavnosti starši poiščete 

informacije sami. 

 

Atletika od 6.–9. razreda 
Obiskujejo jo učenci, ki jih atletika zanima. Udeležujejo se klubskih, občinskih in državnih 

tekmovanj, dosegajo vidne rezultate v svojih kategorijah, tudi naslove državnih prvakov. Člani 

atletske sekcije so praviloma tudi člani šolske ekipe za šolska atletska tekmovanja. 

Informacije: 041 751 128 (Srečo). Termini: ponedeljek, sreda, petek. 

 

Floorball (3.–9. razred) 
ŠD VRHNIKA – FLOORBALL SEKCIJA; vsak torek in četrtek od 15.00 do 16.00 (lahko tudi 1x 

tedensko) v telovadnici OŠ Antona Martina Slomška. Želiš spoznati "hokej v supergah", ki ni 

kontakten in nasilen šport, saj se igra brez zaščitne opreme. Floorball je ena redkih športnih 

panog, ki je primerna tako za moške kot za ženske, stare in mlade. Moč igralca ne predstavlja 

bistvene prednosti, saj stroga pravila preprečujejo vsakršno grobost in neposredni kontakt, 

kar omogoča dopadljivo, hitro in dinamično igro. Poškodbe pri tem športu so zelo redke, tudi 

na tekmovalnem nivoju, kar potrjuje dejstvo, da gre za dejansko šport prihodnosti. Če si za, 

se pridruži, za igranje potrebuješ čisto športno obutev ter kratke hlače in majico. Palico si 

lahko na začetku izposodiš! Vadba je plačljiva in sicer: 2x tedensko 20 €, 1x tedensko 15 €. 

Novi člani prvi mesec vadijo brezplačno! 

 

Gozdna šola hosta (1.–4. razred in 5.–9. razred) 
Namenjen je doživljanju in spoznavanju živega okolja, ekosistema zemlje in vesoljnih zakonov, 

pa tudi spoznavanju sebe in odkrivanju svojega poslanstva, darov in talentov. Sobivanje 

človeka in narave je nujnost in potreba, ki se jo bomo naučili s pozornim opazovanjem gozdnih 

bitij in rastlin, obenem pa odkrivali nove načine, kako lahko današnji človek zaživi prvinsko, 

iskreno in obzirno do sebe in do vsega živega. Gozd je velik učitelj, ki govori s pretanjeno 
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govorico, ki jo bomo začeli razumeti brez rabe besed. Vse, kar nas obdaja, govori o neizmerni 

moči, ki vse poganja in ohranja. Gozdni bojevnik se nauči ponovno oživeti to povezavo, ki ga 

vodi v zrelost, samostojnost, odgovornost in razumevanje. Gozdna šola daje možnost uvida v 

bistvo stvari. Pouk bo potekal enkrat tedensko po dve polni uri (120 min) čez vse šolsko leto 

pod mentorstvom Marjetke Oblak. Vključeval bo redne obiske gozda, tudi ob rahlem dežju ali 

snegu. Le v hujših vremenskih razmerah bo v učilnici šole. Ob nekaterih vikendih bomo imeli 

nočitve pod zvezdami in bojevniške jutranje treninge telesa (uma) in duha, ognjeno večerjo, 

zvezdni kino, gozdno gledališče in še mnogo drugega. Prijave na 031 481 014. Več na 

www.mojaobcina.si/vrhnika. Vabljeni. 

1.–4. r.: vsak torek od 14.00 do 16.00. Zbor pred šolo na Tržaški 2. Začetek 27. 9. 2016. Cena 

30 €/mesec. 5.–9. r.: vsak četrtek od 14.00 do 16.00. Zbor pred Cankarjevo šolo na Lošci 1. 

Začetek 29. 9. 2016. Cena 30 €/mesec. 

 

Karate od 1. razreda dalje 
Vadba bo potekala v telovadnici DOJO FIT Pod Hruševco. Informacije 051 303 857, Djemal 

Mustafić, karate–vrhnika@siol.net 

 

Namizni tenis 
Vsi osnovnošolci vabljeni, da se seznanite z najhitrejšo igro z žogico na svetu in trenirate z 

nami. Vpis bo potekal vsakič v času treningov (ponedeljek, torek, četrtek od 18.00–19.30, ob 

torkih in četrtkih pa še od 17.00–18.00; ZAČETNA SKUPINA–brez predznanja) od četrtka, 

1. 9. 2016 naprej (dvorana Antona Martina Slomška, zgoraj na galeriji). Informacije: Drago 051 

331 386, Matic 040 869 189kaiser.matic@gmail.com 

 

Nogometna šola Dren 
Na Drenovem Griču se že dolgo časa vzgajajo dobri in odgovorni nogometaši, ki jih trenirajo 

strokovni in prijazni trenerji. Na voljo je otrokom nov sodoben garderobni objekt in odlična 

igralna površina. V zadnjih letih se je pokazalo, da kdor je prišel na Dren je nato le s težavo 

odšel kam drugam, kar vprašajte naše zadovoljen starše. Vabljeni! Informacije: 051 363 368 

(Jan ) ali www.sd–dren.si 

 

Nogometni klub Vrhnika 
Nogometni klub Vrhnika uspešno piše nogometne zgodbe že od daljnega leta 1918. Kvaliteten 

strokoven kader zagovarja red, disciplino in zdrav športni duh. Največjo vrednoto nam 

predstavlja celovit pozitiven razvoj otroka. Pri nas vadijo tako fantje, kot tudi dekleta v starosti 

od 5 let dalje. Treningi potekajo v samem centru kraja, torej v športnem parku na Vrhniki. Več 

informacij o terminih, lahko dobite na GSM: 070 760 001 ali na spletni strani: 

www.nkvrhnika.si. Srečen otrok – neprecenljivo! Vabljeni! 

http://www.mojaobcina.si/vrhnika
mailto:189kaiser.matic@gmail.com
http://www.sd-dren.si/
http://www.sd-dren.si/
http://www.nkvrhnika.si/
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Otroški abonma »Enajsta šola« 
za mlajše učence organizira Cankarjev dom. Običajno so predstave ob sobotah popoldne, 

abonenti bodo pravočasno obveščeni. Predstave so predstavljene na: www.zavod–cankar.si. 

Prijavite se v TIC–u, ki je v telovadnici Partizan (prizidek), med delavniki od 8.00 do 18.00. 

 

Plavalni tečaji v Logatcu – Plavalna šola Ščuka 
Začetek 19. 9. 2016. Informacije: info@bazen–logatec.si; www.bazen–logatec.si; telefon 041 

307 507.  

 

Plezalna šola 
Plezalno–gibalne urice bodo v plezalnem centru za šolske otroke potekale vsak četrtek. 

Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 8. 9. 2016 od 16.00–19.00. Za dodatne 

informacije kontaktirajte Plezalni center Verd, mobitel: 040 66 11 00, email: 

plezalnicenterverd@gmail.com Facebook: Plezalni center Verd. 

 

Praznovanje rojstnega dne 
v Plezalnem centru Verd. Za najbolj športno zabavo v mestu pokličite 040 66 11 00. 

 

Praznovanje rojstnih dni v telovadnici na Tržaški 2 
Ker je telovadnica prenovljena je ne dajemo v najem za praznovanja brez animatorjev. 

Povezali smo se s ŠKRATOM ČULIBRKOM, ki bo poskrbel za termin, prostor, animacijo in vse 

ostalo, kar se boste dogovorili. Zahtevajte ponudbo po telefonu 041 753 682 ali 041 229 255 

oz. skrat.culibrk@gmail.com Brez animatorjev lahko najamete telovadnico Partizan, tel. 

01/750 66 35; 051 661 061 oz. sport@zavod–cankar.si.  

 

Rokomet, mini rokomet 
Mentorica in trenerka bo Sendy Jonović. Ker je šport najbolj koristen način preživljanja 

prostega časa in ker se v športu naučimo vrednot in ustvarimo prijateljstva, ki nas spremljajo 

celo življenje vabimo na interesno dejavnost rokometa. Rokomet je hitra moštvena igra, kjer 

skušata dve nasprotni ekipi žogo zabiti v gol. Gibanje je zelo dinamično, saj je prisotno veliko 

teka, skokov, metov, podajanja, preigravanj, sprememb smeri in drugih naravnih oblik 

gibanja. Rokomet je zelo zanimiv šport, katerega popularnost ob uspehih naših rokometašev 

raste. Mini rokomet je prilagojena igra rokometa, ki je namenjena najmlajšim ali začetnikom. 

Igra se na manjšem igrišču, z manjšimi goli, z manjšo žogo, z manjšo ekipo in lažjimi pravili. 

Igra se ga lahko v vsaki šolski telovadnici, predznanje pa ni pomembno. Vadba se odvija na 

Vaši osnovni šoli po pouku dvakrat na teden. Vadba bo potekala celo šolsko leto za učenke in 

http://www.zavod-cankar.si/
http://www.zavod-cankar.si/
mailto:info@bazen-logatec.si
http://www.bazen-logatec.si/
mailto:plezalnicenterverd@gmail.com
skrat.culibrk@gmail.com
mailto:sport@zavod-cankar.si
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učence od prvega do petega razreda. Zainteresirana dekleta (4. in 5. razred) lahko sodelujejo 

v selekcijah Rokometnega kluba ŠDRŠ Vrhnika (www.rk–vrhnika.si). Termin: ponedeljek, 

15.00–16.00 v telovadnici Partizan; petek, 13.30–14.30 v telovadnici Partizan. Informacije: 

051 796 999; sendy.jonovic@gmail.com 

 

Superpolh: telovadba za otroke 2–4 let in 4–7 let, rolanje, 

smučanje 
Telovadba 2–4, 4–6 ob ponedeljkih in četrtkih od 17.00–17.45; 17.45–18.30 v mali telovadnici 

na Lošci 1. Ostale informacije: 040 453 993 (Tadej); superpolh@superpolh.si 

 

Šah (od 5. razreda dalje) 
Termin: petek ob 17.00 v prostorih ZIC, Tržaška 9, začetek 16. 9. 2016. Informacije: Leon 

Gostiša, 051 412 820. 

 

Telovadba za otroke 2–4 let in 4–7 let 
Bo potekala v telovadnici na Tržaški 2, ob ponedeljkih, od 16.30–17.30 in 17.30–18.30. 

Informacije po tel. 041 668 249, 041 753 682, www.abc–sport.org. 

 

Teniška Šola »ŽABEC« – ŠPORTNI KLUB »2002« Vrhnika 
Teniška šola (serviraj, igraj, štej), interesna dejavnost na OŠ AMS Vrhnika, teniški tečaji za 

otroke in odrasle, tekmovalni programi. V pomladansko–poletno–jesenskem obdobju vadba 

in treningi potekajo na teniškem igrišču v Športnem parku na Drenovem Griču, v zimskem 

obdobju v dvorani Partizan in športni dvorani pri OŠ AMS. Po dogovoru v teniških dvoranah. 

VABLJENI. Informacije: 041 207 372 (Janez)/ sklub2002@gmail.com. 

 

http://www.rk-vrhnika.si/
mailto:sendy.jonovic@gmail.com
mailto:superpolh@superpolh.si
http://www.abc-sport.org/
mailto:sklub2002@gmail.com

