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                                                                                                                                                       Datum: 21. 9. 2021 

 

OBVESTILO 
 

 
V sredo, 29. 9. 2021, bo potekalo državno šolsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju-vožnja na 
čas na policijskem poligonu v Tacnu pri Ljubljani. Tekmovanje se začne ob 9.00. Tekmovalnih 
kategorij je 6 (nekategorizirani in kategorizirani kolesar(ke)ji): učenci in učenke letnik 2008, 2007 
(1600 m); učenci in učenke letnik 2010, 2009 (1200 m); učenci in učenke letnik 2012, 2011 (800 
m). Tekmovanje bo ekipno in posamično. Trije najboljši posamezniki(ce) v vsaki kategoriji 
prejmejo medalje, najboljše tri ekipe (šole) v skupni konkurenci pa pokale. V ekipni vrstni red 
štejejo uvrstitve do vključno 5. mesta: za prvo mesto dobi tekmovalec 10 točk, za drugo 7, za 
tretje 5, za četrto 3, za peto 1 točko. V primeru enakega števila točk je višje uvrščena šola, ki ima 
več boljših uvrstitev. 
 
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 JE NUJNO UPOŠTEVATI NAVODILA NIJZ IN VLADE RS!!! 
 
ODHOD: 
Odhod dveh vozil KK Gorje iz parkirišča pri pokopališču v Gorjah (nasproti hiše družine Černe) 

bo v sredo, 29. 9. 2021 ob 6.45. Učenci bodo pouka tega dne oproščeni. Povratek 

v Gorje bo najkasneje do 15.00. Učence na tekmovanje spremlja in je voznik enega vozila trener 
v KK Gorje, g. Marjan Knaflič.  
 
OPREMA: 

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

 Brezhibno servisirano tekmovalno cestno kolo (specialka) ali gorsko ali BMX. Kolo in čelado 
lahko posodi KK Gorje (napišite spodaj na soglasje). Na tekmovanju je obvezna čelada!!! 

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

OSEBNO IZROČI NENADU PILIPOVIČU, NAJKASNEJE DO ČETRKA, 23. 9. 2021. 
 

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

SOGLASJE 
Spodaj podpisani _________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre  
 
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 29. 9. 2021 na  
državno šolsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju-vožnja na čas v Tacen pri Ljubljani. 
 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 
Obkrožite: Potrebujem kolo DA  NE   Potrebujem čelado DA  NE 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 
 
 
 

______________________ 
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