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V Sobivanju odnosom pri otrocih pripisujemo zelo velik pomen. Zato smo že pred leti 
pripravili projekt Spodbujamo prijateljstvo, ki ga zelo uspešno izvajamo s pomočjo 
družbe BTC d.d. 
 
Spodbujamo prijateljstvo je projekt, ki je letos že četrtič zapored združil vrtce in šole iz 
celotne Slovenije v razmisleku o dobrih medsebojnih odnosih in prijateljstvu.  
 
Projekt Spodbujamo prijateljstvo je letos združil preko 2.800 otrok iz kar 70 vrtcev in šol 
iz vse Slovenije, ki so z risbami, slikami, zgodbami in fotografijami pokazali, kako 
razumejo in kaj jim pomeni prijateljstvo, česa si želijo od prijateljev in kakšne so meje 
tega odnosa. 
 

 
Revija Sobivanje: o prijateljstvu 

 
15. aprila, 22. aprila in 20. maja so bila v BTC Cityju v Murski Soboti, Novem mestu in v 
Ljubljani najboljša dela tudi javno nagrajena, prav vsi kreativni izdelki iz posameznih 
regij, skupaj so jih ustvarili kar 150, pa so bili na ogled na razstavi. Zaključnega dogodka 
v Ljubljani – Festivala Sobivanja, se je udeležilo preko 500 otrok! Nagradili pa smo 
najboljše tri med vrtci in najboljše tri med osnovnimi šolami.  
 
Prav vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji 
pa so dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta skladno. 
 
Z sodelovanjem vrtcev in šol, zavzetostjo mentorjev, nastopi otrok na zaključnih 
dogodkih in prejetimi deli na temo prijateljstva nas vsako leto spodbudite, da projekt 
razvijamo in nadgrajujemo naprej. Tako tudi za prihodnje šolsko leto pripravljamo 
zanimiv projekt. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni dogodki in razstave v Murski Soboti, Novem mestu ter 
foto utrinek iz zaključnega dogodka – Festivala Sobivanja. 



Murska Sobota 
 
V Murski Soboti je zaključni dogodek potekal 15. aprila 2016. Na zaključnem dogodku 
smo podelili najboljšim vrtcem in šolam nagrade ter odprli razstavo prejetih del.   
Komisija je izbrala tri najboljše kreativne izdelke v dveh ločenih kategorijah za vrtce in 
šole, avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade. Najboljše ocene so prejeli: 
 

- Vrtec Lendava, Skupina DE II (mentorica Romana Lebar) 
- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (mentorica Vanja Fišinger) 
- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (mentorica Dana Štrucelj) 
- Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona (mentorica Darja Vajngerl)  

  
- OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, 5. A razred (mentorica Bojana Turnšek 

Prah) 
- OŠ Dobje, Krožek Logika (mentorici Marija Blažič in Tina Globočnik) 
- OŠ Apače PŠ Stogovci, 1.-6. razred (mentorica Simona Roškar) 

 
 

  
 
 



Novo mesto 
 
V Novem mestu je zaključni dogodek potekal 22. aprila 2016. Na zaključnem dogodku 
smo podelili najboljšim vrtcem in šolam nagrade ter odprli razstavo prejetih del.   
Komisija je izbrala najboljše kreativne izdelke, avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade.  
Nagrajenci natečaja Spodbujamo prijateljstvo v Novem Mestu so sledeči: 
 

 
 

- Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Skupina: Balončki, mentorica: Maja 
Gimpelj Plantan 

- Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Skupina: Delfini, mentorici: Marjetka 
Jordan, Irena Pečnik 

- Vrtec Cepetavček v OŠ Toneta Pavčka, Skupina: Palčki, mentorici: Mateja Bevc, 
Rafeq Obrekar 

 

 
 

- Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Skupina: Medvedki, mentorici: Darja 
Mrvar, Katja Šenica 

- Vrtec Cepetavček v OŠ Toneta Pavčka, Skupina: Miške, mentorica: Sabina Sopko 
- Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, Skupina: Zlate ribice, mentorja: Gašper 

Štih, Milena Roglič  



Ljubljana 
 
V Ljubljani je zaključni dogodek projekta Spodbujamo prijateljstvo potekal v sklopu 
Festivala Sobivanja, 20. maja 2016. Na zaključnem dogodku smo podelili najboljšim 
vrtcem in šolam nagrade poskrbeli, skupaj s partnerji, za bogat animacijski program.   
Komisija je izbrala tri najboljše kreativne izdelke v dveh ločenih kategorijah za vrtce in 
šole, avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade. Najboljše ocene so prejeli: 
 

- Vrtec Brezovica, skupina Navihanci, mentorici Mojca Bobnar in Vesna Doles  
Rozman 
- Vrtec Ciciban, Enota Lenka, mentorica Mateja Vaz Fernandes 
- Vrtec Renče, mentorica Erika Bleguš 

 

 
 
- OŠ Majde Vrhovnik, 1-5 razred, mentorica Vanja Užmah 
- OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, PE Šmarje Sap, 7. razred, mentorica Martina 
Hegediš 
- OŠ Simona Jenka Kranj, 7. Razred, mentorica Bogdana Mikša 

 

 



Festival Sobivanja 2016 
 
 
 

  
Zaključek projektov Sobivanja   

 
 
 

  
Otvoritev festivala     



Festival Sobivanja – foto utrinki   

   

    

   



    

           Zahvaljujemo se partnerju projekta Spodbujamo prijateljstvo – družbi BTC d.d.    

  


