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                                                                                                                                                        Datum: 3. 10. 2022 

OBVESTILO 
 

 
V sredo, 12. 10. 2022, bo potekalo gorenjsko šolsko prvenstvo v krosu. Tekmovanje se začne ob 14.00 na 
travnatih terenih ob OŠ Križe pri Tržiču (do sedaj je bil ta tek v Kokrici pri Kranju). Kategorije: učenke in 
učenci tekmujejo vsak v svojem letniku rojstva. Tečejo na sledečih razdaljah: dekleta in fantje letnik  na 
1000 m; dekleta in fantje letnik  na 600 m; dekleta in fantje letnik  na 300 m. Tekmovanje je posamično, 
trije najboljši v vsaki kategoriji prejmejo medalje, od 4. do 6. mesta pa diplome. 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 novicami in 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 sredo, 

12. 10. 2022 ob 12.15, povratek v Gorje bo najkasneje do 18.00. Učen(ke)ci imajo preduro in 

prve štiri šolske uro reden pouk, s seboj imajo vso potrebno opremo za pot v Križe. Kdor ima naročeno 
kosilo ga poje od 12.00 do 12.15. Za 5. – 7. šolsko uro bodo učenci opravičeni, NUJNO PA MORAJO 
NADOKNADITI ZAMUJENO. Naslednji dan ni nobenih izgovorov pri ustnem ali pisnem preverjanju, če ga 
imajo!!! 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, kakšen 

evro … 

 
PROSIMO, DA PODPIŠETE SPODNJE SOGLASJE, GA IZREŽETE, VAŠ OTROK PA GA 
NAJKASNEJE DO TORKA, 4. 10. 2022, OSEBNO PRINESE PROF. MAJI PREŠEREN. 

 

 
 

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

 
SOGLASJE 

 
Spodaj podpisani___________________________ (starši ali skrbniki) soglašam, da gre  
 
moj otrok _____________________________ učenec _______ razreda, 12. 10. 2022 na gorenjsko šolsko  
prvenstvo v krosu v Križe pri Tržiču. 
 
Moj otrok je nezgodno zavarovan pri zavarovalnici _____________________________. 
 
 

 
 

Podpis staršev ali skrbnikov: 
 
 

 _______________________ 
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