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V Sobivanju odnosom kot pomembni trajnostni komponenti pripisujemo zelo velik pomen! 

Tako smo letošnje šolsko leto že šesto leto zapored s pomočjo družbe BTC d.d. izpeljali 

projekt Spodbujamo prijateljstvo.  

 

Spodbujamo prijateljstvo je projekt, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah po celi Sloveniji. 

Otroci se v sklopu projekta pogovarjajo o odnosih, kaj jim pomeni prijateljstvo, česa od 

prijateljev ne marajo, … 

 

Projekt Spodbujamo prijateljstvo je letos združil rekordno število otrok – 11.142 otrok iz kar 

189 vrtcev in osnovnih šol iz cele Slovenije – iz Ajdovščine, Sežane, Žirovnice, Škofje Loke, 

Komna, Ilirske Bistrice, Slovenj Gradca, Črnomlja, Kočevja, Straže, Šentruperta, Brežic, 

Sevnice, Rogašovcev, Dravograda in drugih krajev po Sloveniji.   

 

Otroci so s svojimi deli na temo prijateljstva – risbami, fotografijami, plakati, verigami 

prijateljstva, pokazali, da razumejo pomen prijateljstva.  

 

Tematika projekta je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – brezplačni reviji za 

majhne in velike, ki jo prejme kar 30.000 otrok oziroma družin. 

 

               

 

Revija Sobivanje: Kaj je pravo obdarovanje? 



 

Tudi letošnje leto so potekali zaključni dogodki in razstave prejetih v treh mestih: 

 

- 16. marca 2018 v BTC Cityju v Murski Soboti,  

- 30. marca 2018 v BTC Cityju v Novem mestu in  

- 20. aprila 2018 v BTC Cityju v Ljubljani. 

 

V vseh treh krajih smo nagradili najboljše tri med vrtci in najboljše tri med osnovnimi šolami 

v regiji. Projekt smo predstavili tudi na zaključnem dogodku – Festivalu Sobivanje, ki je 

potekal v petek, 18. maja 2018 v Adrenalinskem parku Atlantis. 

 

 

Festival Sobivanja 2018 – nagovor g. Mihe Mermala 

 

Prav vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji pa so 

dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta. 

 

Letošnje leto smo dosegli res izjemen rezultat, udeležba otrok je bila podobna lanski, 

rekordni. Se je pa v projekt vključilo rekordno število vrtcev in šol – kar 189! 

Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje k tematiki o pomenu odnosov med otroci in ljudmi 

sicer pritegnili še večje število otrok! 

 

V nadaljevanju so predstavljeni dogodki in razstave v Murski Soboti, Novem mestu in 

Ljubljane ter foto utrinek iz zaključnega dogodka – Festivala Sobivanja. 

 



 

 

BTC Murska Sobota, 16. marec 2018  

 

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.  

 

 

Murska Sobota – podelitev nagrad 

 

 

Murska Sobota – najmlajši sodelujoči 

 

 



 

Nagrajenci med vrtci: 

 

1. mesto  

Vrtec in OŠ Dobje, krožek Logika, mentorice Nataša Gobec, Nina Škoberne, 

Kristina Farkaš, Marija Blažič, Sanja Centrih, Špela Rezar 

2. mesto  

OŠ Kobilje, enota vrtec in podaljšano bivanje, mentorica Tatjana Zver 

3. mesto  

Vrtec pri OŠ Cankova, skupina Metuljčki, mentorici Sonja Pavlinjek in Antonija 

Haužar 

 

Nagrajenci med osnovnimi šolami: 

1. mesto  

OŠ Apače, podružnična šola Stogovci, mentorica Simona Roškar  

2. mesto  

II OŠ Murska Sobota, mentorici Sabina Oletič in Simona Čoš 

3. mesto  

OŠ Kuzma, mentorici Suzana Farič, Martina Černi 

 

Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva: 

 

- učenci 3., 4. in 5. razreda osnovne šole Dobje so se nam  predstavili s pesmijo 

Gradimo prijateljstvo, 

- učenke osnovne šole Kajetana Koviča Radenci Rina, Taja, Brina in Tia so se 

predstavile s prepletom Misli o prijateljstvu, 

- otroci iz osnovne šole Apače, podružnična šola Stogovci so nam tudi letos odigrali 

kratko predstavo z naslovom Ptički se ženijo, 

- Metuljčki iz vrtca pri OŠ Cankova so nam bodo zapeli pesem z naslovom Moje roke, 

- učenci 3. do 8. razreda Osnovne šole Kuzma so za nas pripravili točko po imenu: 8 

krogov odličnosti - pot do odlične osebnosti in iskrenega prijateljstva. 

 

 

 

 

 



 

BTC Novo mesto, 30. marec 2018  

 

Tudi v novem mestu smo na zaključnem dogodku podelili najboljšim vrtcem in šolam 

nagrade ter odprli razstavo prejetih del.  Komisija je izbrala najboljše kreativne izdelke, 

avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade. Otroci so nam pripravili tudi odlične nastope na 

temo prijateljstva. 

  

 

Novo mesto - potek prireditve 

 

 

Novo mesto – nastop otrok na temo prijateljstva 

 

 

 

 



 

Nagrajenci v Novem mestu 

 

Nagrajenci med osnovnimi šolami 

 

- OŠ Mirna, 3. a in 3. b razred, z mentorico Petro Vidmar.  

 

Nagrajenci med vrtci: 

 

- Vrtec Cepetavček, OŠ Toneta Pavčka, skupini Bombončki in Gumbki, z mentorji 

Danielo Zupan, Vido Tomšič, Andrejo Mervar in Alenko Dragan,  

- Vrtec Čebelica iz OŠ dr. Pavla Lunačka, skupina Čebelice, z mentoricama Aljo 

Golob in Vesno Škarja.  

- Otroški vrtec, Metlika, skupina Čebelice, z mentorjema Rokom Popovičem in 

Matejo Vidmar.   

 

Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva: 

- otroci iz skupine Čebelice, Otroškega vrtca Metlika, so nam ob spremljavi na kitari 

zapeli pesmi Poj z menoj in Gradimo prijateljstvo, 

- otroci iz vrtca Čebelica, OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, so deklamirali pesem 

Prijatelj avtorice Zvezdane Majhen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BTC Ljubljana, 20. april 2018 

 

V Ljubljani smo letošnje leto izpeljali zaključni dogodek projekta Spodbujamo prijateljstvo 

posebej, ločeno od Festivala Sobivanja. Prireditev je potekala v Siti Teatru, udeležilo pa se je 

je preko 400 otrok! Ti so nam pripravili bogat program na temo prijateljstva. Komisija je tudi 

tu izbrala tri najboljše kreativne izdelke v dveh ločenih kategorijah za vrtce in šole. 

 

 

Ljubljana – polna dvorana Sity Teatra 

 

 

Ljubljana – ena od točk otrok na temo prijateljstva 

 

 



 

Nagrajenci med vrtci: 

1.   mesto:  

Kranjski vrtci, enota Čirče, Srednja skupina, z mentoricama Jano Teran in 

Bernardo Zabret  

2. mesto:  

Vrtec Zala, enota Dobrava, Skupini Mehurčki in Mavrice, mentorice Branka 

Pavkovič, Tanja Štibelj, Zorka Šturm in Ana Potočnik  

3. mesto:  

Miklavžev vrtec Logatec, skupina Modra soba, z mentorico Mojco Demšar 

 

Nagrajenci med osnovnimi šolami: 

1. mesto:  

OŠ Vrhovci, 2. b razred, z mentorico Nino Fürst 

2. mesto:  

OŠ Sostro, 3. b razred, z mentorico Petro Florjančič 

3. mesto:  

OŠ Žirovnica, 5. b razred, z mentorico Sonjo Osterman 

 

Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva: 

 

- plesni nastop učencev drugega razreda osnovne šole Ketteja in Murna v Ljubljani, ki 

so zaplesali pesem Mojce Robič, z naslovom Lepši svet, 

- učenci 6. b razreda osnovne šole Brezovica pri Ljubljani so z nami delili svoje misli o 

prijateljstvu, 

- otroci vrtca Zala, pri OŠ Ivana Tavčarja, enota Dobrava, so nam zapeli pesem Kaj se 

kuha, 

- skupina Mehurčki iz vrtca Zala nam je zapela pesmico Enkrat je bil en škrat, 

- učenci 1. b razreda iz osnovne šole Ketteja in Murna so nam zapeli pesem Gradimo 

prijateljstvo. 

 

 

 

 

 

 



Festival Sobivanja 2018 
 

 
 
 

Zaključek projektov Sobivanja 
 

Letošnje leto je v petek, 18. maja 2018, v Adrenalinskem parku Atlantis, potekal že četrti 

Festival Sobivanja. Festival Sobivanja predstavlja zaključek trajnostnih projektov, ki jih 

društvo Sobivanje izvaja celo šolsko leto. Letošnje leto je bilo še posebej uspešno, saj je v 

projektih sodelovalo preko 55.000 otrok iz več kot 650. vrtcev in šol. 

 

Na Festivalu Sobivanja smo skupaj s partnerji (BTC Misija zeleno, Zelene doline, Agencija 

RS za varnost prometa, Geodetski inštitut Slovenije, Pošta Slovenije, …)  izvajali trajnostne 

delavnice na temo zdravega načina življenja, varnosti v prometu, skrbi za okolje in energetske 

učinkovitosti.     

 

 
 

Otvoritev festivala 



Festival Sobivanja 2018 – foto utrinki 
 

 
Športna tekmovanja 

 

 
Plesni nastop 

 

 
Trajnostna pot = moja izbira – predstavitev projekta 



 
 

 
 

 
Podelitev nagrad pri posameznih projektih 

 
 
 

Zahvaljujemo se partnerju projekta Spodbujamo prijateljstvo in Festivala Sobivanja – družbi BTC d.d. 


