
 

         
Podatki o udeležencih na 8. srečanju 

                     GO–CAR–GO Bo, kar bo! 

                                        2017 
Osnovna šola:___Hodošan__________________ 

 

Zap. št. Ime in priimek –  

aktivno sodelujočih  - 

mentor/učenec 

Roj. 

datum 

        Velikost majice: 

                  S,M,L,XL,  

EMŠO                XXL 

Opomba 

1.  Tena Hanić 29.07.2003. - S učenec 

2.  Doris Dominić 18.03.2003. - S učenec 

3.  Roko Sabol 03.11.2002. - S učenec 

4.  Dario Kovačić 28.10.2002. - S učenec 

5.  Kristijan Ovčarić Ni mlad... - S mentor 

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Opomba: Za učence ni potrebno vpisovati datuma rojstva in EMŠO, mentorji pa če želite, da 

so podatki na potrdilu. Pri imenu dodajte ali je mentor oz. učenec. 

 

 Ostali udeleženci in spremljevalci iz OŠ, 

ki pridejo na srečanje - ravnatelj, učitelji, 

delavci šole… 

Opomba 

  

Skupaj ostalih udeležencev:____2____ 

 

Ivan Barić, ravnatelj 

Tomislav Sabol, domar šole, vozač 

 

 Učenci 8. razredov - navijači Opomba 

  

Število učencev, ki poleg zgoraj že naštetih 

pridejo še navijat za svojo ekipo:_____3__ 

 

Učenci;  

šolski novinari: Melani Cirkvenčić 

i Viktorija Šantavec 

fotograf: Lana Naranđa  

 

Skupaj vseh udeležencev iz OŠ:____10____ 

 

Ker bomo za vse udeležence organizirali malico in promocijski material, vas prosim za 

natančne podatke. 

 

Ime »EKSTRAMOBILA« 
 

Prosim vas, da učenci svojemu «ekstramobilu« dajo čim bolj zanimivo in izvirno ime, npr. 

OGNJENA STRELA iz osnovne šole………  

 

Ime »ekstramobila«:______«Mraz Car«_____________ 

 

 

 

 

 

 

Šolski center Ptuj 

Strojna šola 

Volkmerjeva cesta 19 

2250 Ptuj 

Slovenija 

 

+386 (0)2 7871 720 

 +386 (0)2 7871 711 

http://strojna.scptuj.si/ 
E-mail: strojnasola@scptuj.si 

 

mailto:strojnasola@scptuj.si


Dežurstvo na RAZSTAVI v Qlandiji na Ptuju 

(glej dokument 8. razstava go-car-go_17) 

 

 
Zap. št. Ime in priimek  

 

Dan Ura Opomba 

1.  -    

2. -    

3. -    

 

Spodaj dopišite ali boste/ne boste pripeljali na razstavo svoj avtomobilček. 

Avtomobilček «Mraz Car« bomo pripeljali na razstavo. 

 

 

Opomba: Vse tabele po potrebi razširite 

 

 

 

Nažalost, delavci OŠ Hodošan so na ekskursiji v Toskano, Italija 

STROKOVNA EKSKURZIJA V TALUM 
 

Kot je bilo dogovorjeno na sestanku, 17.10.2016, bomo po  srečanju GO-CAR-GO, v sredo, 

24. 5. 2017, učence OŠ in mentorje popeljali na strokovno ekskurzijo v TALUM Kidričevo. 

Odhod izpred ŠC Ptuj bo ob 9.00. Za mentorje bomo rezervirali tudi parkirišče pri ŠC Ptuj. 

 

Ekskurzije se bomo/ne bomo udeležili: ____-__________  

 

Mentorjev:____-___+ učencev :____-__SKUPAJ:__-____ 

 

Prevoz (avtobus) od Šolskega centra do TALUMA in nazaj bomo/ne bomo koristili:____-___ 

 

Vpišite točno število, ki je zelo pomembno zaradi organizacije ogleda in malice ter 

prevoza (števila sedežev  na avtobusu). 

 

Vljudno vas prosim, da mi izpolnjen dokument vrnete do 

torka, 18. 4. 2017. 

 
Hvala za razumevanje in lep pozdrav, 

 

                                                                        Stanko Kostanjevec 

 

Popunio: 

 

Klasa: 620-01/17-01 

UrBroj: 2109-30-06-17-024 
U Hodošanu 10. travnja 2016. 


