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OBVESTILO 
 
V četrtek, 18. 12. 2014, bo potekal svetovni pokal v biatlonu, sprint za ženske (start prve tekmovalke ob 14.25). 
Tekmovanje bo potekalo na Rudnem Polju na Pokljuki. Organizacijski odbor Pokljuka in Zavarovalnica Triglav 
ponujajo brezplačen vstop in avtobusni prevoz za 50 učencev in učiteljev OŠ Gorje. Otroci bodo lahko 

sodelovali v nagradnih igrah Zavarovalnice Triglav (15.30 – 15.45). Organizatorji ponujajo zabavo in animacijo za 
obiskovalce, ter posebno gostinsko ponudbo za otroke: čaj (1 eur), hot-dog (2,50 eur) in krof (1 eur). Ob 13.30 se 
bodo otroci lahko srečali s člani slovenske moške biatlonske reprezentance (Jakov Fak, Klemen Bauer, Janez 
Marič, Miha Dovžan - ŠD Gorje - morda prvi start v Svetovnem pokalu?!!!, Lenart Oblak). Ženska 

reprezentanca Slovenije na tekmovanju: Teja Gregorin, Andreja Mali, Anja Eržen. Trener Uroš Velepec, pomočnik 
trenerja Boštjan Lekan. 
 
Vaš otrok je v letošnjem šolskem letu izbral izbirni predmet Izbrani šport nogomet, Šport za zdravje, Šport za 
sprostitev. Želja učitelja vseh treh predmetov, Nenada Pilipoviča, ob načrtovanju dela je bila, da bi si učenci v živo 
ogledali vrhunsko športno prireditev, za kar je izvrstna priložnost na Pokljuki. Na prireditev vabimo tudi učence 
neobveznega izbirnega predmeta Šport v 4. razredu pod vodstvom ge. Maje Prešeren Kristan. Če ne bo dovolj 
otrok iz vseh omenjenih izbirnih predmetov bomo možnost ponudili tudi ostalim učencem od 5. do 9. razreda. Vaš 
otrok je bil izbran za ogled tekme v sprintu za ženske Svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki in si bo ogledal 
tekmovanje, če starši soglašate s tem. OTROK BREZ SOGLASJA STARŠEV SI NE BO OGLEDAL 
TEKMOVANJA. 

 
ODHOD: 
 

Odhod avtobusa izpred OŠ Gorje bo v četrtek, 18. 12. 2014 ob 12.50, odhod iz Rudnega 

Polja okvirno ob 16.00, prihod v Gorje bo najkasneje do 17.00 (zaradi gneče morda tudi kasneje). 
Učenci imajo pouk 1. – 5. uro, ostale ure bodo opravičene. Učenci naj gredo zadnjih 15 minut 5. 
šolske ure na kosilo, kdor je naročen. Stvari za ogled tekmovanja prinesejo zjutraj v šolo. Naslednji 
dan ni nobenega opravičevanja pri pouku (ustno ali pisno preverjanje, domače naloge). Učence na 
tekmovanje spremljajo učitelji OŠ Gorje, vodja bo učitelj ŠPO, Nenad Pilipovič. S svojimi otroci se 
pogovorite o ustreznem obnašanju na ogledu tekme. 

 
OPREMA: 
 
 ZELO, ZELO, ZELO TOPLO OBLAČILO (učenci bodo več ur na prostem), pohodniški čevlji ali 

topli zimski čevlji s toplimi nogavicami, kapa, rokavice, šal, manjši nahrbtnik, malico,… 

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

NENADU PILIPOVIČU, NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 15. 12. 2014. 

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

SOGLASJE 
 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre  
 
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 18. 12. 2014 na 
tekmo svetovnega pokala v biatlonu na Rudno polje. 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

______________________ 


