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OBVESTILO 
 
V sredo, 14. 5. 2014, bo potekalo regijsko (gorenjsko) šolsko tekmovanje v posamični atletiki. 
Tekmovanje za mlajše deklice in dečke letnik 2001, 2002 in 2003, ter za starejše deklice in 
dečke letnik 1999, 2000 se začne ob 11.00. Tekmovanje bo potekalo na atletskem stadionu 
v Kranju.  
 
Vaš otrok se je z dobrim rezultatom uvrstil na regijsko prvenstvo, zato je bil izbran v ekipo 
OŠ Gorje in bo sodeloval na tekmovanju, če starši soglašate s tem. OTROK BREZ 
SOGLASJA STARŠEV NE BO NASTOPAL NA TEKMOVANJU. Želimo si udeležbo vseh 
uvrščenih učencev, saj smo majhna šola z majhno bazo atletov !!! 
 
ODHOD: 
 

Zbor pred OŠ Gorje bo v sredo, 14. 5. 2014 ob 9.10, (otroci sodelujejo pri pouku 

preduro in prvo uro, stvari za tekmovanje imajo s seboj, ostale ure bodo opravičene – 
naslednji dan ni nobenih izgovorov pri ustnem ali pisnem preverjanju, če ga imajo!!!) 

odhod avtobusa bo ob 9.15, povratek v Gorje bo najkasneje do 16.00. Stroške avtobusa 

pokrije Občina Gorje - g. župan Peter Torkar – ISKRENA HVALA. Učence na tekmovanje 
spremljajo učitelji OŠ Gorje, vodja bo učitelj ŠPO, Nenad Pilipovič.  
 
OPREMA: 
 

 Superge, kratke hlače ali dres, kratka majica, trenirka ali oprema za slabo vreme, 
rezervno oblačilo, dežnik, malica,… 

 
PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, GA IZREŽETE, VAŠ OTROK PA GA OSEBNO 

IZROČI MAJI PREŠEREN KRISTAN, NAJKASNEJE DO TORKA, 13. 5. 2014. 

 
---IZREŽITE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOGLASJE 
 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre  
 
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 14. 5. 2014 na  
 
šolsko gorenjsko prvenstvo v atletiki v Kranj. 
 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

_______________________ 


