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V Sobivanju smo zasnovali celovit projekt  »Varno v vrtec in šolo«.  
 
Glavni namen in cilj projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu, 
varnosti na poti v vrtec in šolo in spoznavanju varnosti v avtomobilih.  
 
Projekt se loteva izobraževanja otrok in mladostnikov na drugačen, otrokom zanimiv 
način in jih pri tem za sodelovanje tudi nagrajuje. Vzpodbuja otroke k inovativnosti, 
razmišljanju in ustvarjanju na področju obravnavane tematike. 
 
• Natečaj je potekal od 29.2.2016 do 22.4.2016, z zaključnim dogodkom 20. maja 2016;  
 
• K sodelovanju smo povabili vse vrtce in osnovne šole v Sloveniji, prijavilo se je 42 
  ustanov (vrtcev in osnovnih šol) in kar 2.728 otrok; 
 
• Projekt je zasnovan kot natečaj, v sklopu katerega otroci/učenci na poljuben način 
  prikažejo varno pot v vrtec ali šolo ter predstavijo, kakšen je po njihovem prepričanju 
  varen avto;   
 
• V vrtcih in osnovnih šolah smo izpeljali 18 delavnic, na katerih smo skupaj s 
  strokovnjaki in animatorji govorili o varnosti v prometu ter se zabavali ob animacijskem 
  programu, v sklopu katerega je simpatičen volkec Wolfi podelil privlačne nagrade;  
 
• Vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji 
  pa bodo dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta skladno s 17. in 20. Členom 
  Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. 
 
• Komisija je izbrala zmagovalce natečaja v obeh kategorijah – nagrade smo podelili na 
  zaključnem dogodku Festivalu Sobivanja, ki je potekal 20. maja 2016 v ljubljanskem 
  BTC – Adrenalinski park Atlantis. 
 
Projekt so podprli Volkswagen kot glavni partner ter Javna agencija RS za prometno 
varnost, DRI in DARS kot partnerji. Podporo projektu sta podala tudi Ministrstvo za okolje 
in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     V sklopu projekta Varno v vrtec in šolo smo izpeljali naslednje dogodke:  - 15.03.2016 – Vrtec Medvode – enota Preska - 16.03.2016 – OŠ Trbovlje - 16.03.2016 - OŠ Ivana Cankarja Trbovlje - 21.03.2016 - Vrtec Mladi rod  - 21.03.2016 - Vrtec Črnuče - 23.03.2016 - Vrtec Delfino blu Koper - enota Hrvatini - 23.03.2016 - Vrtec Delfino Blu Koper – enota Semedela - 23.03.2016 - Vrtec Delfino Blu Koper – enota Giardino d'infanzia  - 01.04.2016 - Vrtec Kolezija  - 04.04.2016 - Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Trebnje  - 06.04.2016 - OŠ Lava  - 07.04.2016 - Vrtec pri OŠ Žirovnica   - 08.04.2016 - OŠ Dobje - 18.04.2016 - OŠ Vavta vas  - 21.04.2016 - OŠ Miklavž na Dravskem polju  - 03.05.2016 - Vrtec Žužemberk  - 03.05.2016 - Vrtec Dvor (Žužemberk) - 05.05.2016 - OŠ Sečovlje in Vrtec Sečovlje     Dogodkov se je udeležilo 1.374 otrok. V nadaljevanju so prikazane fotografije iz posameznih dogodkov.   Predstavljen je tudi povzetek zaključnega dogodka projekta in društva Sobivanje za šolsko leto 2015/16 – Festivala Sobivanja. Ta je potekal 20. maja 2016 v ljubljanskem Adrenalinskem parku Atlantis. Udeležilo se ga je preko 500 otrok. Na dogodku smo podelili tudi nagrade najboljšim v kategorijah vrtci in osnovne šole.                     



Vrtec Medvode – enota Preska - 15.03.2016 - 24 otrok  

   OŠ Ivana Cankarja Trbovlje - 16.03.2016 – 106 otrok   

         OŠ Trbovlje - 16.03.2016 – 40 otrok 
 
 

                



 Vrtec Mladi rod - 21.03.2016 – 20 otrok  

   Vrtec Črnuče - 21.03.2016 – 20 otrok   

    Vrtec Delfino blu Koper - enota Semedela - 23.03.2016 – 41 otrok   

      



 Vrtec Delfino Blu Koper – enota Giardino d'infanzia - 23.03.2016 – 21 otrok   

    Vrtec Delfino Blu Koper – enota Hrvatini - 23.03.2016 – 38 otrok   

    Vrtec Kolezija - 01.04.2016 – 36 otrok   

      



Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Trebnje - 04.04.2016 – 52 otrok   

    OŠ Lava Celje - 06.04.2016 – 150 otrok   

    Vrtec pri OŠ Žirovnica - 07.04.2016 – 135 otrok   

     



OŠ Dobje - 08.04.2016 – 74 otrok   

    OŠ Vavta vas - 18.04.2016 – 180 otrok   

    OŠ Miklavž na Dravskem polju - 21.04.2016 – 160 otrok   

    



Vrtec Žužemberk - 03.05.2016 – 55 otrok   

     Vrtec Dvor (Žužemberk) - 03.05.2016 – 42 otrok  

     OŠ Sečovlje in Vrtec Sečovlje - 05.05.2016 – 180 otrok     
 

  
 



Festival Sobivanja 2016 
 
 
 

  
Zaključek projektov Sobivanja   

 
 
 

  
Otvoritev festivala     



Varno v vrtec in šolo  Med vsemi prispelimi deli v sklopu projekta Varno v vrtec in šolo smo izbrali naslednje dobitnike nagrad:  Vrtci: 1. Mesto: Vrtec pri OŠ Žirovnica, skupine Miške, Gosenice in Čebele  2. Mesto: Vrtec Mladi Rod, Enota Stonoga, Skupina Sovice 3. Mesto: Vrtec Kolezija, Enota Murgle in Vrtec Vitanje   Osnovne šole: 1. Mesto: OŠ Brezovica PŠ Notranje Gorice  2. Mesto: OŠ Dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 3. Mesto: OŠ Dobje, Krožek Logika, 1-3 razred   

  

  Festival Sobivanja - podelitev nagrad najboljšim       



Festival Sobivanja – foto utrinki    

    

    

  



    

      Zahvaljujemo se partnerjem projekta Varno v vrtec in šolo:     

 


