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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 (6.–9. razred) 
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) 
Vabljeni k vpisu otrok na Hostin krožek, ki bo potekal tudi to šolsko leto. Primerno tudi za vse 
učence. Termini:  torki ali četrtki, od 14.00 do 16.00 vsak teden ali od 14.00 do 18.00 vsak 
drugi teden. Slednji, daljši odhodi v bližnji gozd otroku omogočajo sproščenost in 
osvobojenost, ki jo iščemo. Cena 25 eur za člane Društva Hosta in 30 eur za nečlane. Otroka 
prevzamemo in oddamo. Vključena malica. Predstavitev 12. in 14. 9. 2017.  

Karate od 1. razreda dalje 
Vadba bo potekala v telovadnici DOJO FIT Pod Hruševco 42. Informacije 051 303 857, Djemal 

Mustafić, karate-vrhnika@siol.net 

Kineziološka vadba za otroke (4.-7. razred) 
Cena za mesečno vadbo bo 12€.  Izvajalec Jernej Fefer. Vadba bo potekala 4x mesečno v 

telovadnici na Tržaški 2. Trajala bo 2 šolski uri. Vključijo se lahko otroci, za katere njihovi starši 

želijo več športne aktivnosti. Za vključitev v vadbo ni potrebnega nobenega znanja. Vsi vadeči 

bodo na vadbi izvajali vaje, ki so potrebne za ohranjanje osnovnih telesnih zmogljivosti (moč, 

koordinacija, krepitev posameznih mišičnih  skupin, prožnosti kit …). 

Termin: četrtek, 17.30-18.30, telovadnica Tržaška 2 

Prvo srečanje: četrtek, 28. 9. 2017, 17.30-18.30, telovadnica Tržaška 2. 
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Namizni tenis 
Vsi ljubitelji namiznega tenisa vabljeni, da se seznanite z najhitrejšo igro z žogico na svetu in 

trenirate z nami. Naj vaš športni duh zaživi tudi v praksi! Vpis bo potekal vsakič v času treningov 

(torek, četrtek od 17:00-18:00 -  ZAČETNA SKUPINA - brez predznanja ter ob torkih in četrtkih 

od 18:00-19:30 NADALJEVALNA SKUPINA) od torka, 5.9.2017 naprej (dvorana Antona Martina 

Slomška, zgoraj na galeriji). K udejstvovanju vabimo tudi vse rekreativne igralce (in tiste, ki bi 

to radi postali), da se oglasite vsak ponedeljek in četrtek (od 19:30-21:00). Drago  051 331 386, 

Matic 040 869 189, Jernej 031 425 221, Boris (rekreativci) 041 738 112. 

Nogometni klub Dren Vrhnika 
Nogometni klub Dren Vrhnika uspešno piše nogometne zgodbe. 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 in na Drenovem 

Griču. Več informacij o terminih, lahko dobite na GSM: 040 524 141 (Gašper) ali na spletni 

strani: info@nkdren-vrhnika.si  Srečen otrok - neprecenljivo! Vabljeni! 

Otroški abonma »Enajsta šola« 
za mlajše učence organizira Cankarjeve 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. do 18. 

ure. 

Plavalni tečaji v Logatcu – Plavalna šola Ščuka 
Začetek 21 .9. 2017, informacije: info@bazen-logatec.si ; www.bazen-logatec.si; tel. 041 307 

507 

Plezalna šola 
Plezalno-gibalne urice bodo v plezalnem centru Verd za šolske otroke potekale vsak 

ponedeljek in četrtek. Vabljeni na dan odprtih vrat, ki bo v četrtek, 7. 9. 2017 od 17. do 19.ure. 

Za dodatne informacije kontaktirajte Plezalni center Verd preko elektronskega naslova 

plezalnicenterverd@gmail.com ali Facebook strani - Plezalni center Verd. 

Praznovanje rojstnega dne v Plezalnem centru Verd.  
Za najbolj športno zabavo v mestu nam pišite na plezalnicenterverd@gmail.com 

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 in SUPERPOLHOM, 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  ali : 040 453 993 (Tadej) oz. 

superpolh@superpolh.si 

mailto:info@nkdren-vrhnika.si
http://www.zavod-cankar.si/
http://www.zavod-cankar.si/
mailto:info@bazen-logatec.si
http://www.bazen-logatec.si/
mailto:plezalnicenterverd@gmail.com
mailto:plezalnicenterverd@gmail.com
mailto:skrat.culibrk@gmail.com
mailto:superpolh@superpolh.si
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Brez animatorjev lahko najamete telovadnico Partizan, tel. 01/750 66 35; 051 661 061 oz. 

sport@zavod-cankar.si. 

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

smučanje 
Telovadba: 

 za otroke od 2-4 let:  ob ponedeljkih od 17.00 – 17.45 v telovadnici na Tržaški 2  

 za otroke od 4–6 let ob ponedeljkih od 17.45 – 18.30 in četrtkih od 18.00 – 19.00; v 

mali telovadnici na Lošci 1. 

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

ŽABICE (Šolsko športno društvo Log-Dragomer) 
Cheerleading in cheer ples sta najhitreje rastoči športni panogi na svetu, ki na atraktiven način 

združujeta elemente akrobatike, dvige, mete in ples. Žabice svoje člane skozi šport prednostno 

vzgajamo v osebe s pozitivnimi vrednotami (zaupanje, spoštovanje, odgovornost), jim 

omogočamo sodelovanje na družabnih in promocijskih nastopih ter tekmovanjih, najboljšim 

pa pomagamo, da se razvijajo v državne, evropske in svetovne prvake. 

Kontaktni podatki: frogs.cheer@gmail.com , 041 234 000 (Simon) 
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