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Datum: 10. 4. 2017 

OBVESTILO 
 
V četrtek, 20. 4. 2017 bo potekalo državno šolsko prvenstvo v krosu. Tekmovanje se začne ob 
10.30 v športnem parku Tabor v Mariboru. Kategorije: učenke in učenci od 1. do 4. razreda 
(letniki 2010, 2009, 2008, 2007) tečejo 500 m (rezultati od 1. do 4. razreda ne bodo 
objavljeni - tek netekmovalnega značaja); učenci letnik 2002 in 2003 tečejo 1500 m; učenke 
letnik od 2001 do 2006 in učenci letnik od 2004 do 2006 tečejo 1000 m. 
 
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.  
 
Na tekmovanju želimo sodelovati z najhitrejšimi tekači, zato si želimo prisotnost vseh 
učencev, katerim smo razdelili obvestila. Smo šola z majhnim številom učencev, zato je 
vsak hiter tekač za ekipo zelo pomemben in dragocen. V ekipni vrstni red šol šteje osem 
najboljših uvrstitev v katerikoli tekmovalni kategoriji (od 2002 do 2006). 
 
ODHOD: 

Zbor pred OŠ Gorje bo 20. 4. 2017 ob 7.30. Odhod avtobusa izpred OŠ Gorje bo ob 

7.40, povratek v Gorje bo najkasneje do 18.00. Stroške avtobusa pokrije Občina Gorje, 
iskrena hvala Županu, g. Petru Torkarju. Učence na tekmovanje spremljajo učitelji OŠ Gorje. 
Vodja odprave bo učitelj ŠPO Nenad Pilipovič. Učenci bodo ta dan opravičeni izostanka v šoli. 
Naslednji dan ni nobenega opravičevanja pri pouku (ustno ali pisno preverjanje, domače naloge 
…). Učenci 7. razreda imajo ta dan športni dan (ŠDP kros ali pohod na Stražo). 
 
OPREMA: 
• Superge, kratke hlače ali dres, kratka majica, trenirka ali oprema za slabo vreme, rezervno 

oblačilo, dežnik, malica, kakšen evro za Trojanski krof … 
 

PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, GA IZREŽETE, VAŠ OTROK PA GA 
NAJKASNEJE DO PETKA, 14. 4. 2017 OSEBNO IZROČI NENADU PILIPOVIČU. 

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

SOGLASJE 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre moj  
 
otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 20. 4. 2017 na državno 
šolsko prvenstvo v krosu v Maribor. 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 

_______________________ 


