
OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE 
Klopčičeva 1, Ljubljana 
 
Ljubljana, 17. 9. 2013 
 
SPOŠTOVANI! 
 

Obveščamo vas, da bodo imeli učenci 6. in 7. razreda, 18. septembra 2013, 

TEHNIŠKI DAN. S seboj naj prinesejo urbane. Zbor v šolski jedilnici ob 8.15. 

Kosilo je ta dan odjavljeno. Povratek po 14.00. 

»EU Si ti. Tudi v tednu evropske mobilnosti.« 
Orientacijsko – tekmovalni  urbani pohod EU Si ti v Ljubljani 
 

Lokacija: različne lokacije po središču mesta  

 
IZVEDBENI SCENARIJ  
Potek orientacijsko – tekmovalnega urbanega pohoda EU Si ti   
 
V mestnem središču Ljubljane, od stavbe Evropske komisije (Breg 14) in vse mimo 
Prešernovega trga bomo postavili 5 kontrolnih točk, ki jih bo morala vsaka skupina (11 
skupin po 6 udeležencev) s pomočjo zemljevida najti in obiskati. Na vsaki kontrolni točki, kjer 
bodo morali odgovoriti na vprašanja ali opraviti določeno nalogo Evropski izziv, bodo dobili 
potrdilo v obliki podpisa oziroma štampiljke.  

 

 
 
Na štartni točki, ki bo hkrati tudi ciljna točka (Breg 14) bomo udeležencem dali namig za 
naslednjo točko v obliki fotografije dela zgradbe, pred katero se nahaja kontrolna točka. Ob 
prihodu na naslednjo točko bo skupino čakal napis z navodili do naslednje točke. Na vsaki 
kontrolni točki bosta po dva udeleženca s strani EU dogodkov.   
 
Vse skupine bodo imele zemljevid mesta Ljubljane za orientacijo. Vseh kontrolnih točk bo 5, 
na vseh točkah pa bodo postavljena vprašanja o EU pravicah, opraviti bodo morali tudi izziv, 
ki bo časovno omejen na 5 minut. Minutaža se bo seštevala.  
 



Program: 

 

10.15 Prihod in sprejem OŠ Dravlje 

10.30 – 10.45 Navodila, razdelitev v skupine in uvodni pozdrav 
ekipe EU Si ti in Predstavništva Evropske komisije 

(Matea Jakin)  

10.45 – 13.00 Orientacijski pohod  (6 skupin) - OŠ Dravlje 

Ljubljana – pričetek Breg 14            

 
Vse skupine, ki zaključijo pohod dobijo malico in 

se nato pridružijo dogajanju na Bregu 14: 
- košarka (z animatorjem) 

- Europe direct točka (igranje iger) 

- Kolo sreče 
- druženje v atriju Evropske komisije 

- ostale aktivnosti**   
 

Zbor vseh skupin ob 12:55 v atriju. 

13.00 – 13.30 Razglasitev zmagovalne skupine in podelitev 
donacije  

Lokacija – atrij Predstavništva evropske komisije  
Zahvala udeležencem 

**Promenada ob Ljubljanici se bo spremenila v kulinarično pot: na številnih stojnicah bo predstavljena 
izbrana kulinarična ponudba z možnostjo degustacije in nakupa zaščitenih slovenskih izdelkov, domače 
hrane ter slovenskih vin. Spremljevalni progam bo vključeval glasbene in plesne nastope, predstave 
uličnega gledališča ter nepričakovane umetniške intervencije. S ponudbo iz svojih držav bodo 
sodelovala tudi veleposlaništva nastopajočih držav na prvenstvu. 

Udeleženci morajo celotno pot opraviti v največ eni uri, na poti se znajdejo kot želijo. 
Zmagala bo skupina, ki bo v najkrajšem času prišla na cilj in izpolnila vse izzive ter 
odgovorila na vsa vprašanja.  
 
Vsaka skupina bo imela svoj kartonček kjer se bodo evidentirale aktivnosti.  
Vsaka skupina naj izbere tudi svoje ˝športno˝ ime. 
 
Točke: 
KT1 in KT6 – start in cilj - Breg 14 
KT2 – Stari trg 
KT3 – Mestna hiša 
KT4 - Tromostovje 
KT5 – Park zvezda 

 
 
Obveščam vas, da je vsak dogodek sneman in fotografiran. Prisotni bodo tudi  mediji. 
Ogled bo možen na njihovi spletni strani. 

V primeru slabega vremena se dogodek izvede, razen ob močnem dežju. Udeleženci naj 
imajo primerno zaščito in obutev. 

 

Vodja TD 
Brigita Horvat 


