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POVZETEK 

 

Z raziskovalno nalogo predstavljamo možnosti turističnega utripa, ki jih nudi športno, 

kulturno in zabavno druženje učencev, učiteljev in staršev s krajani na Sončkov dan. To 

pomaga naši šoli poglabljati stike med nami. Ne videvamo se le v šoli, kadar je pouk. Ob 

drugačnem druženju navezujemo nove stike z vsemi, ki živijo v našem kraju ali ga obiščejo. 

Povežemo se z društvi in različnimi organizacijami, ki želijo z nami sodelovati. Z njihovimi 

prispevki organiziramo nagrade za srečelov in omogočimo cenejše dvigovanje z balonom.  

Tudi za želodčke poskrbimo z dobrotami naših mam in šolske kuhinje. Pojemo jih lahko na 

klopeh, ki jih ob šolskem igrišču postavijo gasilci. Vse se dogaja okoli šolskega igrišča in 

poraslega griča, ki sta zadaj za šolo. Različne prireditve povezujejo člani šolske gledališke 

skupine. Člani turističnega podmladka pa predstavljamo Svetovni dan turizma. Pod rumenimi 

šotori so različne delavnice. Na travniku ob vznožju griča kažejo taborniki svoje spretnosti. 

Na šolskem igrišču pa se odvijajo športna tekmovanja, predstavitev športne značke za 

najmlajše zlati sonček, karateja in plesov. Pridružijo se jim tudi gasilci in policaji. 

Predstavitve so pestre in poučne, prisotnim v zabavo ter poduk. Prispevajo k turističnemu 

utripu samega kraja. 

Turistični podmladek OŠ Dravlje z raziskavo odkriva, kako obiskovalci in izvajalci 

ocenjujejo prireditev Sončkov dan, kaj jih pritegne, kaj si želijo in kaj bi v prihodnosti tako 

spremenili kot dodali. Ugotavlja, katere organizacije in društva so zastopana in kdo vse obišče 

športno, kulturno in zabavno druženje. S številnimi udeleženci se poveže s pomočjo sončevih 

mostov. Gradi jih, ko se pripravlja na Sončkov dan. Gradi jih, ko se druži s taborniki, policaji, 

plesalci, karateisti, krajani in z gasilci. Gradi jih, ko se druži s turisti.  

Člani turističnega podmladka sporočamo, da radi gradimo mostove druženja. Z 

ugotovitvami raziskave pa odkrivamo, kako lahko v prihodnje še uspešneje sodelujemo ter 

skupaj gradimo športne, zabavne in kulturne sončeve mostove. Sončevi mostovi omogočajo 

razvoj turistične prireditve Sonček nas združuje rad. 

 

Ključne besede: Sončkov dan, možnosti turističnega utripa, mostovi druženja, Sonček nas     

                            združuje rad 
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1 UVOD 
 

OŠ Dravlje je mestna šola. Leži v bližini obvoznice glavnega mesta Republike Slovenije. 

Čeprav lahko Ljubljano brez večjih težav najdemo, to ne velja za našo šolo. Skriva se med 

visokimi devetnadstropnimi stolpnicami v mestni četrti Dravlje. Obdana je z veliko betona, 

zato smo pred 16 leti posadili 80 lip. Danes prijazno ponujajo senco nam učencem in 

sprehajalcem s psi.  

Ko obiskovalci naše šole iščejo vhod, lahko preverijo svoje detektivske sposobnosti. V 

šolo se da vstopiti z vseh strani. Severovzhodni vhod vodi do upravnih prostorov, 

jugovzhodni v telovadnico in jugozahodni povezuje nižje razrede s šolskimi igrišči, na severni 

strani pa je glavni vhod. Do njega, če smo pri iskanju uspešni, pridemo po številnih stopnicah 

in ga zagledamo skritega za visokimi barvnimi ogradami. Preostane le še odločitev, katerega 

izbrati. Levega ali desnega? V šolo vodita oba. Po stopnicah navzdol se pride v garderobo, po 

stopnicah navzgor pa do jedilnice in spodnjega glavnega hodnika, ki povezuje vse prostore v 

pritličju. Da raziskovanje ni preveč utrudljivo, si obiskovalci lahko ogledujejo zidne poslikave 

in oglasne deske. 

Število učencev naše šole se je v zadnjih letih zelo zmanjšalo, zato na hodnikih ni več 

pretirane gneče. Številni so se odselili, mnogi se priseljujejo na novo. Čeprav je šola stara že 

25 let, se vezi s krajani tkejo zelo počasi. Počasi in vztrajno gradimo mostove druženja, 

kulturnih srečanj ter tekmovanj. Da bi se šola še bolj povezala z okoljem, je pred štirimi leti 

organizirala projekt Sončkov dan. Ta gradi mostove med krajani, učitelji, učenci, starši, 

vodstvom šole, različnimi društvi in organizacijami, ki so v njeni bližini. Sončkov dan je naša 

izvirna kulturna, športna in zabavna prireditev, ki z leti vse bolj širi svoje razsežnosti tudi s 

pomočjo turističnega društva. V prihodnosti pa omogoča izgradnjo turističnega projekta 

Sončevi mostovi.  

Z raziskovalno nalogo smo želeli o projektu izvedeti: 

1) Katere organizacije in društva so zastopana? 

2) Kdo vse obišče Sončkov dan? 

3) Zakaj obiskovalci pridejo na prireditev?  

4) Kaj bi dodali ali spremenili? 

5) Kako obiskovalci in izvajalci ocenjujejo prireditev? 
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Njihovi odgovori odkrivajo nove možnosti, ki jih lahko v prihodnje izvajamo in 

vključimo v razvoj projekta. Saj kot pojasnjuje že naš logotip Sonček nas združuje rad, s 

pomočjo turizma gradimo sončeve mostove ustvarjanja, zabave in druženja vseh udeleženih. 
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2 SONČEVI DNEVI - S TURIZMOM GRADIMO MOSTOVE  
 

 
Mikavna doživetja, ko šola s pomočjo turizma gradi mostove druženja, smo povezali s 

kulturnimi, športnimi in zabavnimi trenutki. Ti omogočajo sprostitev in zabavo vsem 

sodelujočim. Na Sončkov dan vsi skupaj gradimo mostove sodelovanja, prijateljstva in novih 

spoznanj. 

 
Slika 2.1: Sončkov dan 

 
 

En lep sončkov pozdrav do naslednjega leta!  
 

2.1 SONČKOV DAN 

 
Šola organizira Sončkov dan vsako leto. Na sončno soboto se učenci in učitelji srečamo s 

taborniki, gasilci, starši, krajani, policisti. Priprave potekajo kar nekaj tednov. Skupaj z 

vodstvom šole in zunanjimi sodelavci vneto pripravljamo različne prireditve, ki se na ta dan 

odvijajo okoli šolskih igrišč. Prireditev si lahko ogledajo obiskovalci od vsepovsod.  

 
Slika 2.2: Sonček nas združuje rad 
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2.1.1 Delavnice naše šole 

 
Učenci in učitelji vodijo različne delavnice: 
 
Slika 2.3: Nakit iz fimomase                                   Slika 2.4: Tangrami 
 

                                                           
 
Enostaven in poceni način izdelovanja                      Izdelovali smo tangrame in se ob tem 

nakita iz fimomase.                                               tudi zelo zabavali.   

 
Slika 2.5: Namizni tenis                                          Slika 2.6: Likovna delavnica 
 
 

                                                     
                                                                                
 

Tukaj smo se lahko vsi pomerili                             Likovna delavnica - mladi slikarji so si   

pomerili v znanju namiznega tenisa.                       dali duška in nas presenetili z 

                                                                                        izjemnimi slikami.                

Upamo, da bo tako tudi drugo leto.  
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Slika 2.7: Obeski iz usnja                                             Slika 2.8: Sreča na vrvici         
 
                                 

                                                            
 

 
V tej delavnici so učenci izdelovali                              Le kaj ustvarjajo? Pravijo, da nizajo  

razne izdelke iz usnja: zapestnice, verižice itd.            srečo na vrvico. 

 
 
 
Slika 2.9: Info točka                                                      Slika 2.10: Svetovni dan turizma 
 
 

                                                  
 
 
Še vedno radi prelistavamo stare Turistični podmladek se je                   

albume in obujamo spomine.                                          predstavil z izdelki in s  

                                                                                         plakatom na temo  

                                                                                         Svetovni dan turizma. 
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2.1.2 Kulinarična ponudba 

 
 

Druženje bogati tudi kulinarična ponudba. 
 
 
Slika 2.11: Slaščice naših mam                               Slika 2.12: Kulinarična ponudba naše     
                                                                                                šole         

                                                       
   
Tudi letos so mame napekle odlične                    Ponudba naše kuhinje je bila letos še bolj 

slaščice.                                                                pestra. Čevapčiči so bili zares odlični.  

                   

 
Slika 2.13: Pražena koruza in sladkorna pena 
 

 
 

       Posladkali smo se tudi s praženo koruzo in sladkorno  peno.   
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2.1.3 Športne dejavnosti 

 
Športne dejavnosti so vedno dobrodošle. Rekreacije in zabave je dovolj. 
 
Slika 2.14: Športna značka zlati sonček            Slika 2.15: Košarkaška tekma trojic  

                                                      
 

Pri predstavitvi športne značke                          Po napetih tekmah trojic so zmagali 

zlati sonček so se v različnih                             Rok Cindrič, Gregor Podlogar in 

spretnostih pomerili učenci prve                        Filip Taseski. 

triade. 

 

 
Slika 2.16: Šolska plesna skupina                     Slika 2.17: Draveljska zvezda 
 

                                           
 

Učenke od 4. do 8. razreda so                            Maša, Špela, Melisa, Špela, Vesna,  

se predstavile s plesno točko                              Nives in Maja so nas razvedrile s plesom 

Pusti soncu srce in nas vse navdušile.                Banana. 
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2.1.4 Srečelov 

Srečelov je zelo bogat, saj je dobitna prav vsaka srečka. Zadetke so to leto prispevali:  
 
ALPINA, ARTPRO, ASTROPROM, ATELJE BUDJI, AURORA DENTAL, AVTERA, 

AVTOTEHNA VIS, BIROHIŠA, BIROSVET, BOF, BONEX, BOUTIQUE BOLERO, 
CAFFE POLO, CARLSON WAGONLIT, ČEBELARSTVO VRHOVEC, ČEVLJARSTVO 
VASIČ, CIK- CAK MALICE IN KOSILA,  CORIS ASISTENCA, DELIKATESA VAM, 
DMA, DNEVNI BAR MIŠKOLIN, E.LECLERC, ENRESS-HAUSER, EXTRA LUX, 
FIDUCIA, FOTO KO-GU, FOTO NAM, FOTOKOPIRNICA  RADEK, FRIZERSKI 
SALON FREDI, FRIZERSKI SALON LUNA, FRIZERSKI STUDIO M, FRIZERSKI 
STUDIO NADANI, FRIZERSTVO F.B.I., FRIZERSTVO FRIZURICA, FUNSPORT 
KOLESARSKI C, GALANT, HAUPTMAN ŠPORT, HOTSPRING, IGRAČE ČURI MURI, 
IMPRIMO, INFO REŠITVE, KEMIČNA ČISTILNICA LUCIJA, KENGORU, KOM 
TRADE, KOPIJA NOVA, KUDA, LANIT, LEKARNA BITENC, LEKARNA DRAVLJE, 
LINIJA L, LOBI CAFFE, LOGINA, LOTERIJA SLOVENIJE, LPP, MACOM, 
MAP.,MARKET MRAVLJICA, MAVRICA, MERCATOR, MERKUR LJ-ŠENTVID, MIB-
CENTER ZA STARŠE, MRKAC,NJAM-NJAM SLAŠČICE, OKREPČEVALNICA 
ŠENTVID, OPTIKA CLARUS, OPTIKA LAH, OPTIKA SEVER, OPTIKA ZAKOVŠEK, 
PAPIRNICA KREDA, PAPIRNICA KOSEZE, PEKARNA PREKPALJAJ DEDA, 
PEKARNA ŠENTVID, PILOT, POMURSKE MLEKARNE, POP TV, PRO-92, RELT, 
RIBARNICA LUKATI, RIGIPS, ROBNI TRAKOVI BLAŽIČ, ROŽA IN ROŽE, SAPONIA 
COMMERCE, SARA s.p., SARIKO, SIOL, ŠIVILJSTVO ČEBAŠEK, 
SLIKOPLESKARSTVO JANKOVIČ, SOCIUS, SPARKASSE, ŠPORT UTRIP, T2, TAPRO 
TRGOVINA, TDT, TIC, TOYOTA, TRGOVINA HANA, TRGOVINA KATRA,    
TRGOVINA MIŠEK, TRGOVINA RACMAN, TRGOVINA SPAR, TU-VALM 
URARSTVO GROBELNIK, VALKARTON, VIZUALIZACIJA, VRTNARSTVO 
CVETKO, ZALOŽBA EPTA, ZALOŽBA KARANTANIJA, ZALOŽBA KRES, ZALOŽBA 
SLOVENSKA KNJIGA, ZAVAROVALNICA TILIA, ZLATARSTVO GC, ZOO TO-BI 
TRGOVINA. 

 
 

2.2 DVIG Z BALONOM 

 
Dvig z balonom je in ga ni. Želimo si ga vsako leto. Zelo radi se dvigamo z balonom, ker 

se imamo pri tem nepopisno lepo. Dvigovanje je tako zelo napeto in pogled na prizorišče od 

zgoraj je tako veličasten. V prihodnje si želimo, da bi bilo dvigovanje malo ceneje, in da bi 

balonar prišel že na začetku prireditve in ne šele na koncu, ko večina obiskovalcev že odide. 
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2.3 ZUNANJI SODELAVCI 

 
Vedno so dobrodošli naši zunanji sodelavci. Predstavijo nam svoje področje in nas 

informirajo, kdaj in kje se jim lahko pridružimo. 

 

2.3.1 Plesno navijaška skupina in plesna šola Bolero 

 
Naša šola je pogosto povezana s plesom. 
 
Slika 2.18: Skupina Ladies (Bolero) 
 

 
 

   Plesno navijaška skupina Ladies se je predstavila z zanimivo točko. 

 

2.3.2 Karate in taekwondo klub  

 
Tudi borilne veščine nam niso tuje. 
 
Slika 2.19: Forum in Orient                                                

 

                                                      
     
    Taekwondo klub Orient se nam                                         Karateisti karate kluba Forum 

    je vtisnil v spomin z zelo dobrimi                                      so predstavili celotni program 

    predstavami borilnih veščin.                                              vadbe. 
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2.3.3 Policisti 

 
Na naši šoli gremo varno čez cesto in se učimo voziti s kolesom v prometu.  Za to skrbijo 

policisti. Povabilu se vedno prijazno odzovejo in nam predstavijo svoj način dela. 

 
Slika 2.20: Policisti 
 

 
 

 Policisti so poleg motorja in avtomobila pripeljali s seboj še konja in psa. 
 

2.3.4 Gasilsko društvo Dravlje 

 
Požarov se v Dravljah ne bojimo. Številni naši učenci so člani gasilskega društva. Vsakič 

nam ponosno predstavijo svoje znanje.  

 
Slika 2.21: Gasilci 
 

 
 

Gasilci so nas tudi letos razveselili s svojim prihodom in nas z brizganjem malo osvežili. 

Ob brizganju vode po radovednih obiskovalcih se razlega sproščen smeh. In prav zabavno je, 

ko bežiš pred nepričakovanim tuširanjem. 
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2.3.5 Društvo tabornikov  

 
Taborniške veščine poznamo, ker za to poskrbijo taborniki. O preživetju v naravi se 

učimo vsako leto. 

 
Slika 2.22: Rod Rožnik 
 

 
 
Taborniki roda Rožnik so postavili šotor in nas zaposlili z zanimivimi igrami. 

 
 
 
 

2.4 DELAVNICE ZUNANJIH SODELAVCEV 

 
Na delavnicah lahko sodelujemo in izvemo veliko novega. Vedno se da naučiti kaj 

novega. Obiskovalci se lahko pozanimajo, kako že danes zagotoviti svojemu otroku štipendijo 

ali plačilo šolnine, o motnjah hranjenja, o reševanju specifičnih učnih težav pri učenju. 

 
Slika 2.23: Mladinsko informativno-svetovalno središče 
 

 
 
Tudi letos so z nami sodelovali predstavniki Mladinskega informativno-svetovalnega 

središča Slovenije. 
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Slika 2.24: Vrtec Mojca, enota Kekec (ekodelavnica) 
 

                   
 
Vzgojiteljice Vrtca Mojca, enota Kekec, so predstavile zanimive ekodelavnice.  

 
 

Slika 2.25: Rdeči križ Slovenije (Pomagam prvi) 
 

                    
 
Predstavnica Rdečega križa Slovenije je pokazala, kako nuditi prvo pomoč. 
 
 
Na ta dan se izvajajo različne prireditve, likovne in tehnične dejavnosti. Poleg različnih 

delavnic pripravimo tudi srečelov. Glavna nagrada popelje dobitnika z družino na enodnevni 

izlet.  

Veseli smo vseh prispevkov v obliki darilnih bonov, darilnih predmetov, izdelkov in 

denarne pomoči. Izkupiček namenjamo našim učencem. Z njim bogatimo otroško in športno 

igrišče. Uspevamo, ker s pomočjo sončevih mostov sodelujemo. Pri tem nam pomagajo vsi, ki 

nas obiščejo. Iskreno vabilo velja vsem, ki jih pritegne naša prireditev. 
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3 SKLEP  

 
Da se na Sončkovem dnevu vse odvija, kot se mora, poskrbijo učenci dramskega krožka. 

Napovedujejo prireditve in usmerjajo obiskovalce na različna prizorišča. Ves čas se odvijajo 

delavnice, kjer otroci barvajo, režejo, zgibajo in ustvarjajo spominke. Tudi iz odpadnega 

materiala lahko sestavijo prav zanimive stvari. In ker smo letos z našo šolo vstopili v projekt 

Eko šola, bomo lahko naslednje leto dodali predstavitev eko sprememb na naši šoli.  

 

3.1 ZAKLJUČKI – ANKETA 
 
Anketo je izpolnilo 96 obiskovalcev: učenci, učitelji, starši, krajani in drugi obiskovalci. 

Največ anket so izpolnili starši. O namenu udeležbe je 79 % anketiranih povedalo, da so si 

prišli ogledat Sončkov dan. Le 5 % jih je prišlo, da bi pridobili nove člane v društvu, 23% pa 

jih je prišlo predstavit svoje dejavnosti. 

Z anketo smo tudi izvedeli, da je kar 57 % obiskovalcev bilo že večkrat na Sončkovem 

dnevu, 12 % jih je bilo drugič in 19 % jih je bilo prvič. Sončkov dan je bil tokrat četrtič. 

Dejavnosti, ki so obiskovalcem všeč: srečelov, sladkarije, delavnice, zabijanje košev, 

nastopi, kokice, sladkorna pena, plesne dejavnosti, dejavnost Turističnega podmladka. 

Dejavnosti, ki bi jih anketirani dodali naslednjič, so: več glasbe, petje, odbojka, 

nogometne tekme, zastonj sladkarije, trampolin. Predlagane spremembe pa so: večerna ura 

dogajanja, ognjemet, predstavitev vsake delavnice posebej, druga lokacija in krajši čas 

prireditve. Sicer pa že organiziranega po mnenju večine ne bi spreminjali. Dobrodošel bi bil 

kavomat. 

Anketiranim je pomembno, da je na prireditvi prisotnih veliko otrok. Naši učenci so 

izrazili svoje želje, ki bi jih organizatorji lahko v prihodnje dodali med že predstavljene 

dejavnosti: razstava hišnih ljubljenčkov, tekmovanje za mis in mistra, lepotilne delavnice, 

karaoke, bolšji trg, otroški bazar in nastop znanega pevca. 

Udeleženci sodelujejo na prireditvi, ker je zanimiva in duhovita. Všeč jim je prijazno in 

sproščeno vzdušje. Večina ocenjuje, da je bila četrta prireditev odlična. Slabe ocene prireditvi 

niso dodelili. 
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3.2 S TURIZMOM GRADIMO MOSTOVE 
 
Anketa odkriva, da so učenci in starši naše šole željni zabave. Razlog za to lahko 

poiščemo v bivalno-spalnem namenu šolskega okoliša. Majhen kulturni dom, ki je v bližini 

šole, ne omogoča niti množičnih ogledov niti glasbenih prireditev. Kakor pričajo odgovori v 

anketi, pa si jih krajani želijo tudi v Dravljah. Predlagamo akcijski načrt sprememb za 

prireditev Sonček nas združuje rad: 

ORGANIZATOR DEJAVNOSTI: med 16.00 in 22.00 uro  KDAJ: 21.junij 2008 SPREMLJANJE 

 

TURISTIČNI 

PODMLADEK 

 

delavnice, športna tekmovanja  

izbor draveljske zvezde, miss in mister 

slaščice naših mam, kulinarična ponudba 

pridobi sponzorje  in donatorje 

16.00 – 18.00 

18.00 - 19.00 

čez celo prireditev 

 

april, maj, junij  

(na srečanjih vseh 

sodelujočih v 

Dravljah) 

 

TURISTIČNO 

DRUŠTVO-

ČETRTNA 

SKUPNOST 

 

dvig z balonom, trampolin, bolšji trg, 

trampolin, hišni ljubljenčki 

zunanji sodelavci (policisti, gasilci, plesne 

skupine, Taekwondo, karate) 

srečelov, specialitete naše mestne četrti, 

pridobi sponzorje in donatorje 

16.00 - 20.00 

 

16.00 - 18.30 

 

čez celo prireditev 

april, maj, junij  

(organizira srečanja 

vseh sodelujočih, 

vodi priprave in 

izvajanje prireditve) 

TURISTIČNA 

ZVEZA 

SLOVENIJE 

generalni pokrovitelj  

večerni koncert  

glavna nagrada za srečelov 

ognjemet 

čez celo prireditev 

20.00 -22.00 

21.00 

22.00 

april, maj junij  

(spremljanje in 

informiranje širše 

javnosti) 

 

Športno, kulturno in zabavno druženje tako učenci kot starši naše šole podpirajo ter si ga 

želijo. Pridobljena sredstva bi v dogovoru z organizatorji namenili postavitvi ograj okoli 

šolskih igrišč in izgradnji dvigala v šoli, ki bo omogočil dostop v zgornje nadstropje tudi 

invalidom. 

 

3.2.1 Sončevi mostovi 
 
Za sončeve mostove je izdelal logotip učenec Luka.  Kot član turističnega podmladka, je 

upošteval predloge sovrstnikov in narisal sonček, ki rad združuje s pomočjo sončevih mostov. 

 
                            Sonček                 Luka Jamšek, 5.b 
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3.2.2 Sonček nas združuje rad 
 

 
Pesem Sonček nas združuje rad so sestavile učenke petega razreda: Špela, Melisa, Maša, 

Nives, Špela in Maja. Sporočilno so jo oblikovale tudi kot gledališko poezijo in zanjo 

pripravile plesno koreografijo. 

 
 

 
Hudo je dob'r sončkov dan, 
če je na krasen sonč'n dan. 
Ponudb je polno 'ful' velik, 
različne hrane raznolik. 
 
Delavnice so tu in tam, 
raztresene prijazno nam, 
se družimo sproščeno le,  
delijo srečke hit'r se. 
 
Motokros in trampolin, sladoled pa kavomat  
na novo sonček rad ima, zabava še sledi,  
pridi ti, ti, ti – pridite v Dravlje vsi vi. 
 
Mi gremo pa v Dravlje, 
ustvarjat' se učit, 
da sončeve mostove bomo zidali vsi. 
 
Mi gremo pa v Dravlje, 
nas sonček rad ima, 
da jedli palačinke bomo in uživali. 
 
Učenci so turiste v vas povabil, povabil, povabil, v vas so povabil, 
da s turizmom nadaljevali bi vsi, bi vsi, bi vsi, bi nadaljevali mi vsi. 
 
 
 

Člani turističnega podmladka radi gradimo mostove druženja. Z ugotovitvami raziskave 

pa odkrivamo, da lahko v prihodnje še uspešneje sodelujemo z vsemi, ki so vključeni v samo 

prireditev. Skupaj lažje gradimo športne, zabavne in kulturne sončeve mostove. Sončevi 

mostovi pa omogočajo tudi razvoj turistične prireditve Sonček nas združuje rad.  
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PRILOGE 

 
 
Priloga A Anketa - Sončkov dan 
Priloga B Vabimo vas na Sončkov dan 



 

Priloga A Anketa - Sončkov dan 

 

ANKETA – SONČKOV DAN 
 

1. Katero organizacijo oziroma društvo zastopate? 
 
 
 DRUGO:___________________________________________________________________ 
 
2. Kaj je vaš namen udeležbe? 
 
A Predstavitev dejavnosti. 
 
B Pridobivanje novih članov. 
 
C Ogled Sončkovega dne. 
 
 DRUGO:___________________________________________________________________ 
 
3. Kolikokrat ste se že udeležili Sončkovega dne? 
 
A  Prvič. 
 
B  Drugič. 
 
C  Večkrat. 
 
4. Kaj vam je všeč? 
 
 
 
5. Kaj bi dodali? 
 
 
 
6. Kaj bi spremenili? 
 
 
 
7. Kako bi ocenili našo prireditev? 
 
A       Dobro. 
 
B       Odlično. 
 
C       DRUGO:______________________________________________________ 
  
Hvala za sodelovanje!                                         Turistični podmladek OŠ Dravlje                                        



  

 

Priloga B Vabimo vas na Sončkov dan 
 
 
 
 
 

Model projekta Sonček nas združuje rad  - 2007 

•športna
•kulturno - zabavna

• vizija turis tične ponudbe

v Dravljah

TZ Slovenije, MOL
TD Lipa, OŠ Dravlje

vsebina - tur is tični podm ladek
-inte resna  dejavnos t

izvedba -s reds tva

SONSONČČEK NAS ZDRUEK NAS ZDRUŽŽUJE RADUJE RAD

PROJEKT

KJE? KAJ? DO KDAJ? KAKO ?

SKUPNI CILJI

-sodelovanje na pr ireditvah

-Sončkov da n
-Turizmu  pomaga las tna glava

vsakoletno

delo  v  šoli

ustanovitveni team

vodilni team
vsi m

entorji

EVALVACIJA

 
Vir: povzeto in prirejeno po Sorjan 2001, 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


