
                                    

  

ZELO SEM PONOSNA NA SVOJE ŽIVLJENJSKE DOSEŽKE. HKRATI SEM HVALEŽNA ZA MOŽNOSTI, KI SO MI 

BILE DANE. VERJAMEM, DA JE ŽIVLJENJE PESTRO IN VZNEMIRLJIVO POTOVANJE, NA KATEREM SI 

VČASIH UČITELJ IN VČASIH UČENEC. IN PRAV JE TAKO.  

Prvih sedemnajst let mojega življenja je zaznamoval šport. Deset let zapored sem bila makedonska 

državna prvakinja v alpskem smučanju in se udeleževala mednarodnih tekem po celi Evropi. Pri 

dvanajstih sem, poleg smučanja, začela trenirati tudi  veslanje na divjih vodah in že po enem letu 

postala državna prvakinja v disciplini kajak slalom (k1 ). Naslov državne in balkanske prvakinje v tej 

disciplini sem nato osvojila še sedemkrat. 

 

Pri šestnajstih letih sem (takrat še z dekliškim priimkom Ugrinovska) dosegla normo za nastop na 

olimpijskih igrah leta 1996, v Atlanti (ZDA), kamor sem odšla kot najmlajša tekmovalka v tej disciplini in 

dosegla odlično 29. mesto.  

 

Dve leti zatem sem se, s podporo Olimpijskega komiteja Makedonije in predvsem z vsestransko 

podporo staršev, vpisala na Fakulteto za šport v Ljubljani, ki sem jo uspešno zaključila leta 2004. V 

času študija sem pridobila naslednje nazive: 

- učitelj smučanja tretje stopnje, 

- učitelj plavanja, 

- učitelj nordijskega smučanja, 

- učitelj rolanja in 

- učitelj veslanja na divjih vodah. 

 

 

Poleg športa me je zelo zanimalo in veselilo tudi delo s predšolskimi otroki, zato sem leta 2005 na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani zaključila strokovno izobraževanje in si pridobila naziv vzgojitelj 

predšolskih otrok. Dve leti sem bila, kot strokovna sodelavka, zaposlena v športnem centru Gib v 

Ljubljani, kjer sem oblikovala, organizirala in vodila športno-rekreativne programe za predšolske 

otroke in odrasle. 

 

 

 

Leta 2007 sem se zaposlila v Hiši otrok Mali princ iz Domžal.  Ker je vrtec v svoj program uvajal 

elemente Montessori pedagogike, sem januarja 2010 v Ljubljani zaključila tudi specialistični študij za 

Montessori učitelja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ana Colja  

 

                 jogistka,  

                 učiteljica,  

                 svetovalka,   

                 umetnica,  

                 dolgoletna vrhunska športnica,  

                 sopotnica, prijateljica, učenka..... 
 



 

 

 

Joga je prišla v moje življenje že v študentskih letih, ko sem se začela spraševati: 

 

- Kaj je sploh smisel mojega življenja? 

- Zakaj nekateri trpijo, drugi pa so srečni? 

- Zakaj zbolimo, umiramo? 

- Zakaj izgubljamo drage osebe? 

- Zakaj me je strah prihodnosti? 

 

 

 

Želja po odgovorih je bila zares močna, takrat pa so mi bile v življenje poslane knjige, ljudje in 

situacije, ki so mi ponujali odgovore. Večina pomembnih knjig je bilo podarjenih. Odprla so se mi 

vrata v svet bhakti joge, hatha joge in meditacije. Od takrat lahko rečem, da je joga, v najširšem 

pomenu besede, način mojega življenja. 

  

 

 

Jogo sem začela poučevati na pobudo mojega duhovnega učitelja, ki meni, da v življenju najhitreje 

napredujemo, če učimo in služimo drugim. 

Po končanem Atma joga učiteljskem tečaju v Zagrebu leta 2009, sem v sodelovanju z Joga studiem 

Sadhana pričela s poučevanjem joge. Leta 2011 sem svoje znanje nadgradila z izobraževanjem na 

Sadhana joga učiteljskem tečaju, pod mentorstvom učiteljice Snežane Vidovič in ga junija 2012 

uspešno zaključila. 

Sedaj vodim tri skupine: začetno, nadaljevalno in skupino za jogo in meditacijo. 

 

 

 

Joga in meditacija mi pomagata, da bolj sledim notranjemu vodstvu in sem nenehno v stiku s svojim 

življenjskim poslanstvom. Stremim k temu, da živim življenje v harmoniji z Bogom, s seboj in svetom. 

 

 

 

V zadnjem času z risanjem mandal razvijam še en, novoodkriti potencial... 

 


