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Številka: 1 
 

Datum: 14. 5. 2018 

OBVESTILO 
 

V sredo, 16. 5. 2018, bo potekalo medobčinsko šolsko prvenstvo v atletiki. Tekmovanje se začne ob 13.15 na atletskem 

stadionu na Bledu. Vaš otrok bi nastopil v atletski disciplini, zapisani na hrbtni strani. Z rdečo barvo so označene rezerve. Na 

tekmovanje bomo peljali 45 otrok. 

Tekmovanje na Bledu je izbirno tekmovanje za gorenjsko šolsko prvenstvo, ki bo 30. 5. 2018 v Kranju. Želimo si, da bi se 

čim več učencev uvrstilo v Kranj. Izjemno huda konkurenca je že na medobčinskem tekmovanju, gorenjska regija pa je 

pogosto v državnem tekmovanju najmočneje zastopana, z največ doseženimi medaljami. 

Uvrstitev v Kranj je na podlagi DOSEŽKOV in ne po mestih na blejskem tekmovanju. Zgodi se, da se v nekaterih atletskih 

disciplinah v Kranj ne uvrsti zmagovalec na Bledu, v nekaterih pa tudi prvih sedem ali več uvrščenih. Pogosto opažamo, da 

učenci OŠ Gorje obupajo (???) in se ne borijo več, če jih kakšen tekmovalec močnih lokalnih šol in atletskih klubov na 

začetku tekme prehiti. Z vztrajnostjo in borbenostjo je možna uvrstitev v Kranj z nižjega mesta ob odličnem DOSEŽKU !!!. 

Pogost vzrok »razpada« na tekmovanju je velik stadion in tekmovalno vzdušje. Vsi izbrani učenci imajo v šoli dosežke, ki 

omogočajo konkurenčnost. Nekateri pa se zaradi teh zgornjih razlogov na tekmovanju »razpadejo«.  

 

Na OŠ Gorje imamo malo otrok, zato si želimo 100 % udeležbo učencev, ki so se z dobrimi izidi pri urah športa uvrstili v 

šolsko ekipo. Na seznamu je veliko resnih kandidatov za uvrstitev v Kranj, upamo, da presežemo rekord OŠ Gorje, 22 

udeležencev leta 2014 in se približamo sanjski številki 30. 
 

OKVIRNI URNIK – MOŽNE SPREMEMBE !!!! 
 

13.15 odprtje tekmovanja  

13.30 meti in skoki dekleta in fantje - starejši 

14.30 meti in skoki dekleta in fantje - mlajši 

 

13.25 60m fantje – mlajši ( 1. in 2. skupina ) 

13.30 60m dekleta – mlajše ( 1. in 2. skupina) 

13.35 60m finale fantje - mlajši  

13.40 60m finale dekleta – mlajše 

13.45 60m fantje – starejši 

13.50 60m dekleta – starejše 

14.00 60m fantje – finale 

14.15 60m dekleta - finale 

14.30 300m 1sk. fantje - mlajši 

14.35 300m 2sk. fantje - mlajši 

14.40 300m 1sk. dekleta – mlajše 

14.45 300m 2sk. dekleta - mlajše 

14.55 300m 1sk. fantje - starejši  

15.00 300m 2. sk. fantje – starejši 

15.05 300m 1. sk  dekleta – starejše 

15.10 300m 2. sk. dekleta starejše 

15.20 600m fantje - mlajši 

15.25 600m dekleta – mlajše 

15.30 1000m fantje – starejši 

15.35 1000m dekleta –starejše 

15.45 4x100m dekleta 

15.50 4x100m fantje 

 

15.55 zaključek tekmovanja 

 

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 PEŠ na Bled bo v sredo, 16. 5. 2018 ob 12.15 izpred OŠ Gorje, povratek (PEŠ) v Gorje bo najkasneje do 

17.00. UČENCI PRVE ŠTIRI ŠOLSKE URE SODELUJEJO NA REDNEM POUKU, S SEBOJ IMAJO 

VSO POTREBNO OPREMO ZA POT NA BLED !!! Kdor ima naročeno kosilo ga poje od 11.55 do 12.10. 

Za vse ostale ure bodo učenci opravičeni, NUJNO PA MORAJO NADOKNADITI ZAMUJENO. Naslednji 

dan ni nobenih opravičil. Učence na tekmovanje spremljajo učitelji OŠ Gorje, vodja je 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 NAJKASNEJE DO 

TORKA, 15. 5. 2018 OSEBNO PRINESE NENADU PILIPOVIČU. 

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

SOGLASJE 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre moj otrok  

 

_____________________________ učenec _______ razreda, 16. 5. 2018 na medobčinsko šolsko prvenstvo v 

atletiki na Bled. 

 

Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 

 

Podpis staršev ali skrbnikov: 

 

                _______________________ 
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