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Št.: 1 

Datum: 23. 9. 2015 

OBVESTILO 
 
V četrtek, 8. 10. 2015, bo potekalo gorenjsko šolsko prvenstvo v krosu. Tekmovanje se začne ob 13.00 
na rolkarski stezi na Kokrici pri Kranju. Kategorije: Učenke in učenci tekmujejo vsak v svojem letniku 
rojstva. Tečejo na sledečih razdaljah: dekleta in fantje letnik 2001 in 2002 na 1500 m; dekleta in fantje 
letnik 2003 in 2004 na 1000 m; dekleta in fantje letnik 2005 in 2006 na 750 m; dekleta in fantje letnik 
2007, 2008 in 2009 pa na 300 m. Teki potekajo na travnatih terenih na Kokrici. Tekmovanje je 
posamično, trije najboljši v vsaki kategoriji prejmejo medalje, na razredni stopnji prejmejo tudi priznanja 
od 4. do 6. mesta. Tri najboljše šole v ekipni konkurenci (8 najboljših uvrstitev v katerikoli kategoriji in 
spolu) prejmejo pokale, pokal prejme tudi šola z največ udeleženci. Več si lahko pogledate med športnimi 
novicami na spletni strani OŠ Gorje. 
Vaš otrok 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. 

 
ODHOD: 
Odhod avtobusa (stroške pokrije Občina Gorje - ISKRENA HVALA !!!) izpred OŠ Gorje bo v 

četrtek, 8. 10. 2015 ob 12.00, povratek v Gorje bo najkasneje do 18.00. Učenci imajo pouk 1. 

– 4. uro, ostale ure bodo opravičene. Učenci naj gredo ob koncu (15 minut pred zvonjenjem) 4. šolske ure 
na kosilo, kdor je naročen. Stvari za tekmovanje 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.  

 
OPREMA: 
• Superge, kratke hlače ali dres, kratka majica, trenirka ali oprema za slabo vreme, rezervno oblačilo, 

malica, nekaj denarja… 

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

ALI NAJKASNEJE DO PONEDELJKA, 28. 9. 2015, OSEBNO PRINESE NENADU PILIPOVIČU. 
 

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

SOGLASJE 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre  
 
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 8. 10. 2015 na gorenjsko šolsko 
prvenstvo v krosu na Kokrico pri Kranju. 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 

Vsak udeleženec dobi majico, velikost, primerno za Vašega otroka zapišite na črto (glejte  
 
na hrbtni strani lista):_________________.  
Podatke o velikosti majic moramo poslati na Kokrico najkasneje do ponedeljka, 28. 9. 2015, 
zato Vas prosimo za PRAVOČASNOST prijave. Lani nekateri niso dobili majic pravih velikosti, 
ker niso dovolj natančno prebrali dimenzij, ki so na skici. Svetujemo Vam, da se z metrom 
prepričate o pravi velikosti vzorcev majic za Vašega otroka. 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

 _______________________  


