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DEJAVNOSTI zunanjih izvajalcev v šolskem letu 2019/2020 

- UČENCI 

 

ZA VSE INFORMACIJE SE OBRNITE NA DRUŠTVO, KI DEJAVNOST IZVAJA. 

 
DRUŠTVO/DEJAVNOST OPIS  

 

ZA STAROSTNO SKUPINO CENA  

Društvo Bolero Domžale / 

ples 

Pesno izobraževanje v okviru šolskega plesnega 

festivala. Otroci se bodo naučili plesne koreografije 

hip-hopa, latina, popa, angleškega valčka, fokstrotra, 
tanga, sambe, ča-ča-ja in r*n*r*-ja. 

1.-3. razred,  

4.-6. razred, 7.-9. razred 

20,00 € 

mesečno 

MIKI PŠ d. o. o. Celoletni plesni tečaj – plesne vaje 1.-3. razreda 18,40 € za 4 

vaje 

Šolsko športno društvo Log-
Dragomer/cheerleading in 

cheer ples 

Cheerleading in cheer ples sta najhitreje rastoči športni 
panogi na svetu, ki na atraktivni način združujeta 

elemente akrobatike, dvige, mete in ples. Žabice svoje 

člane skozi šport prednostno vzgajamo v osebe s 
pozitivnimi vrednotami, jim omogočimo sodelovanje 

družabnih in promocijskih nastopih in tekmovanjih, 

najboljšim pa pomagamo, da se razvijejo v državne, 

evropske in svetovne prvake. 

1.-3. razred,  
4.-6. razred,  

7.-9. razred 

Predvidoma 
20,00€/mesec 

Košarkarski klub Olimpija 

Ljubljana/košarka 

Košarka – namen je otroke seznaniti z osnovami 

košarkarske igre na zanimiv in zabaven način. Otroci bi 

poleg dvakratne mesečne vadbe  mesečno odigrali 
tekme v sklopu košarkarske šole. Posamezni udeleženci 

košarkarske šole bi bili vključeni v tekme državnega 

prvenstva v kategoriji do 9 in 11 let. 

1.-3. razreda 

4.-6. razreda 

Do 10,00 € 

ŠD Špela Brezovica/telovadba 
za najmlajše in atletska šola 

teka 

Telovadba za najmlajše: namenjena je otrokom od 
drugega leta dalje. Vsebina programa je smotrno 

načrtovana, pestra in zanimiva, prilagojena potrebam, 

Predšolski, 1.-3. razred,  
4.-6. razred, 7.-9. razred 

ni napisane  
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interesom in sposobnostim otrok, tako da lahko 

optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju. 
Skozi igriva telovadne urice otroke popeljejo skozi 

atletsko abecedo, jih seznanijo z osnovami gimnastike, 

igre z žogo. 

Atletska šola teka: poskrbijo za dobro vodene treninge 
atletike – kraljice športov in otroke popeljejo skozi vse 

atletske discipline. V šolskem letu 2017/2018 so se 

udeležili tekmovanje in dosegli dobre rezultate, za 
prvomajske počitnice so odšli na šest dnevne priprave v 

Medulin. 

 

ŠD Špička/rekreativni program 
ritmične gimnastike 

Vadba rekreativne ritmične gimnastike predšolski, 1.-3. razred, 4.-6. 
razred 

1x tedensko 60 
min – 20,00€; 

1 x tedensko 

90 min – 
25,00€;  

2 x tedensko 

90 min – 

35,00€ 

Karate klub Brezovica/karate  Shotokan karate, treningi prilagojeni starosti. Predšolski, 1.-3. razred,  

4.-6. razred, 7.-9. razred 

5,00-40,00 € 

mesečno 

(članarina) 
 

ŠD Sokol Brezovica/športna 

gimnastika 

Želijo vzgajati predšolske otroke in osnovnošolce 1. in 

2. triade, saj lahko v tem času najbolj vplivajo na 

otrokov razvoj motoričnih sposobnosti in tako 
postavijo temelje za nadaljnje športno udejstvovanje. 

Otroci na vadbi razvijajo tudi odnos do dela, občutek 

za ritem in skladno gibanje, občutek za medsebojno 
sodelovanje in disciplino. Naučijo se tudi nastopati in 

Predšolski, 1.-3. razred,  

4.-6. razred 

30, 00 € 

mesečno 
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tekmovati. 

 

ŠD NK Junior/nogomet 
 

Namen Otroške nogometne šole je predvsem oblikovati 
pozitivno osebnost ne le preko šolske, pač pa tudi 

športne vzgoje. Nogomet danes v svetu predstavlja ne 

le igro pač pa sredstvo za kvaliteten telesni in duševni 
razvoj otroka. Naše delo temelji predvsem na razvijanju 

osnovnih motoričnih in funkcionalnih sposobnostih, 

psihičnih lastnosti, pripadnosti kolektivu, 

medsebojnemu spoštovanju in prijateljstvu, 
 

Predšolski, 1.-3. razred 35,00 € 
mesečno 

ŠD BREZOVICA/ odbojka  Odbojka starejši dečki, tekmovalna dejavnost 4.-6. razred, 7.-9. razred  0,00 do 20,00 

€ mesečno 
 

Plezalno društvo Grif 

Brezovica/športno plezanje 

Za predšolske otroke in šoloobvezne otroke izvajajo 

dejavnost plezanja za najmlajše, začetno in 

nadaljevalno šolo plezanja. 
 

Predšolski, 1.-3. razred,  

4.-6. razred, 7.-9. razred 

 

Predšolski 

25,00€ 

mesečno; 
Osnovnošolci 

30,00 € 

mesečno 

ŠD ABC šport/telovadba za 

predšolske otroke 

Osnovna vsebina je vadba, ki temelji na razvoju 

osnovnih motoričnih sposobnosti in na gibalnih 

spretnostih ter je prilagojena posameznim starostnim 

skupinam, predznanju in količini vadbe. Od prvega do 
tretjega/četrtega leta otroci vadijo v spremstvu enega 

odraslega, štiri pet in več letni pa vadijo samostojno v 

starostno poenotenih skupinah. 

Predšolski 260,00 € na 

sezono 

Inštitut Juda, Zavod za 
promocijo juda ter povečanje 

množičnosti v športu/judo 

Otroke in mladostnike naučiti pravilnega in varnega 
padanja. Učenje osnovnih elementov juda in osvajanje 

načel juda. Razvijanje agilnosti pri otrocih, osnov 

psihomotoričnih sposobnosti in spretnosti. 

1.-3. razred 18,00€/mesec 
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Nadzorovanje, preprečevanje in usmerjanje telesne 

agresivnosti ter razvijanje odločnosti, moči, spretnosti 
in poguma z borilnimi igrami. 

ŠD SHOTO – rekreacija, karate Športno društvo SHOTO se med drugim ukvarja tudi s 

poučevanjem karateja. Želimo ponuditi kakovostno 

vadbo karateja za otroke, kot tudi za odrasle 
(rekreacija, samoobramba, karate). Naš cilj je 

dolgoročno sodelovanje in vzgoja karateistov vseh 

starosti ter sodelovanje na športnih tekmovanjih v 

okviru Karate zveze Slovenije in tudi širše.  

1.-3. razred,  

4.-6. razred, 7.-9. razred, odrasli 

20,00 do 30,00 

€/mesec 

Maxi šola, d. o. o. /tečaji 

angleškega jezika in plesne 

urice 
 

Celoletni tečaj angleškega jezika in plesne urice za 

predšolske otroke. 

Predšolski, 1.-3. razred 180,00 – 

220,00€  

Glasbena šola Vič Rudnik 

 

Poučevanje harmonike, trobente in violine 1.-3. razred, 4.-6. razred  

POLMA, Matjaž Poljanšek, s.p. 

info@matjazpoljansek.com 

 

Poučevanje diatonične harmonike. Kitare, klavirja in 
sintisajzerja. Pouk poteka individualno. Torej z vsakim 

učencem posebej. Prilagodimo se glede termina, 

ponujamo več vrst programov za vsak instrument in se 
lahko približamo željam učenca. 

1.-3. razred,  
4.-6. razred, 7.-9. razred 

Po dogovoru 
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