
 

 

 

PODRUŽNIČNA ŠOLA PRVAČINA 

telefon: 05/301 67 20 
 

VRTEC PRVAČINA 

telefon: 05/301 63 20 
 

VRTEC DORNBERK 

telefon: 05/301 91 04 

 
Dragi učenci, spoštovani starši, učitelji in vsi ljubitelji teka, hoje! 
 

Po šolskem koledarju je za šol. l. 2018/19 prva predvidena delovna sobota 29. 9. 2018. Z njo bomo 
nadomeščali 24. 12. 2018.  
 

Že  tretje leto zapored pripravljamo prireditev, ki smo jo poimenovali Festival športa,  Na njej se bodo 
predstavila različna športna društva, vrhunec dneva pa bo zagotovo drugi dobrodelni tek (in/ali hoja), ki ga 
pripravljamo z namenom promocije teka med mladimi ter druženjem različnih generacij in interesnih skupin.  
Po lanskem množično obiskanem teku, pričakujemo, da se nas bo letos zbralo še več.  
Ker je dogodek tudi dobrodelne narave, se zbirajo sredstva s simbolično startnino za Šolski sklad, s katero 
nameravamo prispevati sredstva za učence naše šole iz socialno ogroženih družin ter za zviševanje standarda 
vzgoje in izobraževanja, za spodbujanje športne, kulturne, razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev. 
Želimo si, da se dogodka udeležite tudi vi in s svojim pozitivnim odnosom do zdravega načina preživljanja 
prostega časa in medgeneracijskim druženjem pripomorete k izvedbi dobrodelno obarvane sobote. 
In ne pozabite, tudi letos velja, da je zmagovalec prav vsak, ki bo pretekel (prehodil)  progo.  
 

POTEK DOGODKA  
  

START in ZBIRANJE udeležencev dobrodelnega teka bo med 8.15 in 8.30 na Kampotu.  
Tu se vsi udeleženci prijavite in dvignete svojo startno številko.  
 
Tek bo z ogrevalnimi vajami začel ob 9. uri. 
Po zaključenem teku se bomo skupaj odpravili na igrišče ob Dvorani Čuklja, kjer se bodo predstavljala športna 
društva. Spoznali boste različne športe, v nekaterih od njih se bo mogoče tudi preizkusiti, poskrbljeno pa bo 
tudi za vse lačne želodčke. Posebej vabljeni tudi starejši, starši, stari starši in drugi spremljevalci, saj se bodo 
predstavljala tudi društva, ki v ospredje postavljajo dejavnosti za odrasle.  
 

Dogodek bo predvidoma zaključen do 13. ure.  
 
*Prireditev je javna in se za namene dokumentiranja snema in fotografira.  
 

ŠE NEKAJ ORGANIZACIJSKIH NAPOTKOV 
 

Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ta dan NE BO. Prav tako NE BO šolskega kosila. Vsem   
udeležencem BO  namenjen prigrizek.   
Kombi bo zjutraj, če bo potrebno, vozil po urniku. Prosimo, da razrednika obvestite o tem, ali vaš otrok 
potrebuje prevoz. 
Avtobus bo zjutraj iz Prvačine (izpred Kulturnega doma) odpeljal ob 8. uri. 
 

NAJAVA PRISOTNOSTI NA DOGODKU 
 

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da izpolnite priloženo prijavnico, ki jo do torka, 25. 9. 2018, vrnete 
razredniku.  
 

PRIDITE IN PRIPELJITE TUDI SVOJE ZNANCE, PRIJATELJE, SORODNIKE! PRIČAKUJEMO VAS! 

                                                                                                                                                                 Kolektiv OŠ Dornberk        

 

                                                                                                             

   

OSNOVNA ŠOLA DORNBERK   

Gregorčičeva 30 a 
5294 Dornberk 

 

telefon:  05/301 91 00  
e-mail: os.dornberk@os-dornberk.si 
http://www.os-dornberk.si 


