OŠ KOLEZIJA
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana

Dragi učenci in učenke, spoštovani starši in skrbniki,
v ponedeljek, 3. 10. 2022, bodo zunanji ponudniki interesnih dejavnosti na OŠ Kolezija (lokacija Cesta
v Mestni log in lokacija Splitska) po urniku pričeli izvajati dejavnosti za učence od 1. do 9. razreda OŠ
Kolezija.
Z željo, da boste lahko zunanje izvajalce interesnih dejavnosti spoznali in dobili informacije o vsebini
in ceni obiskovanja zunanjih interesnih dejavnosti, ter se morda v katero od interesnih dejavnosti
tudi vpisali, bomo na OŠ Kolezija ponovno organizirali informativni dan.
Informativni dan za učence od 1. do 9. razreda bo v sredo, 21. septembra 2022 od 16.00 do 18.00 v
jedilnici na Cesti v Mestni log.
V nadaljevanju vam posredujem preglednico vseh zunanjih ponudnikov interesnih dejavnosti ter
njihovih kontaktnih podatkov in terminov izvajanja dejavnosti. Ta preglednica s kontaktnimi podatki
in urnikom izvajanja dejavnosti bo objavljena tudi na spletni strani šole.
Otroci in starši, ki se informativnega dne ne boste mogli udeležiti, bi se pa v katero izmed naštetih
interesni dejavnosti radi vpisali, se lahko tudi sami povežete z izvajalci posameznih zunanjih
interesnih dejavnosti, saj so njihovi kontakti navedeni v tabeli.
Urnik in možnost vpisa k interesnim dejavnostim, ki jih bodo od 3. 10. 2022 dalje v letošnjem letu
izvajali učitelji OŠ Kolezija boste prejeli kasneje.
Vesela sem, da bo našim učencem tudi v letošnjem šolskem letu na voljo tako pestra ponudba
interesnih dejavnosti zunanjih izvajalcev.
Lep pozdrav,

Nina Triller,
ravnateljica OŠ Kolezija
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Ljubljana, 13. 9. 2022

Lokacija – Cesta v Mestni log
IZVAJALCI

OPIS DEJAVNOSTI

VPIS ZA
UČENCE
1.r. - 5. r

TERMINI

Badminton klub Ljubljana
- gasper@badmintonljubljana.si

Badmintonska
pripravnica

Košarkarski klub GLOBUS
- kkglobus@gmail.com
- tomaz.luznar@gmail.com

Košarka

1.r. – 5. r

ponedeljek in petek
14.45 -17.00
(VELIKA TELOVADNICA)

Otroška nogometna šola ONŠ
- info@onsljubljana.si

Nogomet

1.r. – 5. r

Karate klub LEV
- matic.smrekar@gmail.com

Karate,
prostočasna
športna vzgoja
otrok in mladine
POP HIP HOP

1.r. – 5. r

Športni klub Gibalni raj
- dusica.ceko1@gmail.com
- gibalniraj@gmail.com

Ritmična
gimnastika

1.r - 5.r

torek 14.00 – 15.30
četrtek 14.30 – 16.00
(VELIKA TELOVADNICA)
sreda 14.10 – 15.15
(VELIKA TELVOADNICA) in
petek 14.05 - 15.15
(MALA TELOVADNICA)
petek
15.15 - 16.15
(MALA TELOVADNICA)
četrtek
14.30 - 16.45
(MALA TELOVADNICA)

Mala šola Juda
- info@malasolajuda.si

Športni izzivi in
šola padanja

1.r

Plesna šola Ples Plus
- info@plesplus.si

1.r. – 5.r

2.r

Judo klub Bežigrad
- jkbjudo@gmail.com

Treningi Juda

3.r - 4.r

Smučarsko društvo NOVINAR
- info@novinar-drustvo.si

Športne vadbe
(atletika,
gimnastika, igre z
žogo, ipd.)
Odbojka

1.r - 5.r

Odbojkarsko društvo KRIM
- odkrim@gmail.com
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1.r. - 5.r.

ponedeljek
13.15 - 14.45
(VELIKA TELOVADNICA)

ponedeljek in sreda
14.45 - 15.30
(MALA TELOVADNICA)
ponedeljek in sreda
15.30 - 16.15
(MALA TELOVADNICA)
ponedeljek in sreda
14.00 - 14.45
(MALA TELOVADNICA)
petek
14.00 - 14.45
(VELIKA TELOVADNICA)
sreda
15.15 - 16.45
(VELIKA TELOVADNICA)
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Športni klub Bleščica
- mirjam.blescica@gmail.com

Ritmična in
estetska
gimnastika

1.r - 5.r

Glasbena
pripravnica:
klavir, sintisajzer,
kitara, flavta,
violina, harfa,
violončelo in šola
petja

1.r - 5.r

Zavod 1-2-3
- info@zavod123.si

Lego robotika

1.r – 5.r

sreda
15.30 - 17.00
(UČILNICA 12)

PRO ARTE glasbeno izobraževanje
- pai.proarte@gmail.com

Glasbeno
izobraževanje iz
predmetov:
klavir, kitara,
kljunasta flavta,
violina, solo
petje, klaviature,
električna kitara,
teorija glasbe
Baletna
pripravnica

1.r - 9.r

Termini se bodo določali
po dogovoru z učenci
oziroma starši

1.r-5.r

BOŠTJAN ALBREHT
- bostjan.albreht@gmail.com

Odbojka

5.r – 7.r

TENIS KLUB HANNAH
sportnodrustvo.hannah@gmail.com

Tenis

1.r – 5.r

ODBOJKARSKI KLUB VITAL LJUBLJANA
- vita.pergovnik@vitalvolley.si

Odbojka

1.r – 5.r

JŠ MITRA, jezikovna šola
- Cveta Štokelj
- info@mitra-lj.si
Plesni studio Smaragd
- sara.livk@smaragdplesnistudio.si

Tečaji tujih
jezikov

1.r – 5.r

petek
13.00-13.45
(MALA TELOVADNICA)
Torek
15.30 - 16.15
(VELIKA TELOVADNICA)
torek
13.45 – 14.30
(MALA TELOVADNICA)
torek
16.15 – 17.00
(VELIKA TELOVADNICA)
Termini se bodo določali
po informativnem dnevu

Latino plesi

1.r – 4.r

Kreativna šola eNOTA
- info@e-nota.si
Jana Belič (flavta, kitara, violina,
violončelo in harfa)
- jana.belic@gmail.com
Mateja Mavri (klavir, sintisajzer in šola
petja)
- mmavrica@gmail.com

BALET PLES PLUS
- pia.rener@gmail.com

3

torek
15.30 - 17.00
(MALA TELOVADNICA)
Termini se bodo določali
po dogovoru z učenci
oziroma starši

Sreda
16.15 – 17.00 (1. – 2.r)
17.15 – 18.00 (3. – 4.r)
(MALA TELOVADNICA)

OŠ KOLEZIJA
Cesta v Mestni log 46
1000 Ljubljana
PGD TRNOVO
- mladina@gasilcitrnovo.si

Mladi gasilec

1. r – 9.r

SABLJAŠKI KLUB LJUBLJANA
- Jure Jeza
- jurejeza@gmail.com
Atletsko društvo Kronos
- info@adkronos.si

Sabljanje

1.r – 9.r

Atletika

Letnik
2014,
2015 in
starejši

ŽKUD Tine Rožanc
- otroska@rozanc.si

Folklora

1.r – 9.r

Četrtek
16.30 – 18.00
Izvajanje v PGD Trnovo
Izvajanje v klubu

Letnik 2014 in 2015: torek
in četrtek (16.00 – 17.00),
starejši: od ponedeljka do
petka (16.00 -17.00)
Izvajanje v klubu
Izvajanje v prostorih ŽKUD
Tine Rožanc

Lokacija – Splitska
IZVAJALCI

OPIS
DEJAVNOSTI
Ritmična in
estetska
gimnastika
Košarka

VPIS ZA
UČENCE
1.r - 9.r

NK Svoboda Ljubljana
- dejan.stamenkovic@nksvoboda.si

nogomet

6. r - 9.r

Smaragd plesni studio
- info@smaragd-plesnistudio.si

ples

5.r – 7.r
8. r – 9.r

Joga - Friderich
- bbninca@gmail.com

Joga za
najstnike

7. r – 9.r

Odbojkarsko društvo KRIM
- odkrim@gmail.com

Odbojka

6r. – 9.r

PRO ARTE glasbeno izobraževanje
- pai.proarte@gmail.com

Glasbeno
izobraževanj
e iz
predmetov:
klavir, kitara,
kljunasta
flavta,
violina, solo

1.r - 9.r

Športni klub Bleščica
- mirjam.blescica@gmail.com
Košarkarski klub GLOBUS
- kkglobus@gmail.com
- tomaz.luznar@gmail.com
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6.r - 9.r

TERMINI
ponedeljek
15.00 – 16.30
(velika TELOVADNICA)
ponedeljek - petek
več skupin
17.00 – 20.00
(VELIKA TELOVADNICA)
sreda
15.30 – 17.00
(VELIKA TELOVADNICA)
četrtek
1. skupina – 16.00 -16.45
2. skupina – 17.00 – 17.45
(VELIKA TELOVADNICA)
sreda
15.00 – 16.00
(UČILNICA)
torek
16.15 – 17.00
(VELIKA TELOVADNICA)
Termini in lokacije se bodo
določali po dogovoru z
učenci oziroma starši
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ABC Šport
- info@abcsport.si
Zavod Trajnostni izziv 21
- tina.remic@trajnostni-izziv21.si

petje,
klaviature,
električna
kitara, teorija
glasbe
nogomet
1.r
joga

7.r – 9.r
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Torek
17.00 – 19.00
četrtek
15.00 – 16.00

