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Pripravil: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj 

 

Ljubljana, junij 2019 



 
 

Uvod 

 

V Sobivanju že vrsto let izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Varno v vrtec in šolo. Projekt 

se je med vrtci in osnovnimi šolami ter otroci odlično prejel. V letošnjem letu tako v projektu 

sodeluje kar 9.760 otrok iz 178 slovenskih vrtcev in šol. To pomeni približno 14% rast v 

primerjavi s preteklim letom. Tudi tokrat je geografska razpršenost sodelujočih ustanov 

enakomerna. 

 

Rast števila sodelujočih otrok in ustanov od začetka izvajanja projekta, leta 2013, do danes 

lepo prikazujeta spodnja grafa:   

 

 

 

 

 



 
 

Varnost v prometu sodi med temeljne trajnostne vsebine in pri tem ima vzgoja in 

izobraževanje osrednjo vlogo. Glavni namen projekta Kolesarji je s preventivnimi 

aktivnostmi  doseči večjo ozaveščenost otrok in mladih o prometu oziroma spodbuditi otroke 

in mlade k razmišljanju o varnosti v prometu, predvsem v okolici njihovih vzgojnih zavodov 

ter domov. To je še posebej poudarjeno ob začetku pomladi, ko se otroci po dolgem času 

podajo ven peš ali s kolesi oziroma skiroji. 

 

Fokus projekta v pomladnih mesecih je na kolesarjih. Projekt se loteva izobraževanja otrok in 

mladostnikov na drugačen, zanimiv način in jih pri tem za sodelovanje tudi stimulira in 

nagrajuje. Spodbuja otroke in mladostnike k inovativnosti, razmišljanju in ustvarjanju na 

področju obravnavane tematike varnosti med kolesarji in motoristi.  

 

Število sodelujočih otrok in ustanov pomeni, da je projekt postal prepoznan kot aktualen in 

kakovosten. V sedmih letih je v projektu sodelovalo skoraj 40.000 otrok.  

 

Projekt je potekal od konca začetka aprila do konca maja 2019. K sodelovanju smo povabili 

vse vrtce in osnovne šole v Sloveniji, prijavilo se je 178 ustanov (vrtcev in osnovnih šol) in 

kar 9.760 otrok ter rekordno število mentorjev v projektu: 948. Na delavnice se je prijavilo 

114 ustanov. Povzetek projekta: 

 

• Kreativni natečaj je potekal od 15.4.2019 do 15.05.2019. 

• Izpeljali smo 30 izobraževalnih delavnic. 

• Vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji 

pa so dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta. 

• Komisija je izbrala zmagovalce natečaja v obeh kategorijah – vrtci in osnovne šole.  

• Nagrade smo podelili na zaključnem dogodku Festivalu Sobivanja, ki je potekal 24. 

maja 2019 v ljubljanskem BTC – Adrenalinski park Atlantis.  

• Projekt je bil podrobno predstavljen v reviji Sobivanje, na katero je naročenih kar 

30.000 otrok oziroma družin in ima ocenjeni doseg preko 120.000 ljudi. 

 

 

 



 
 

V sklopu projekta so potekale naslednje aktivnosti: 

 

1. Ustvarjalni natečaj za vrtce in osnovne šole 

2. Delavnice v ustanovah po celi Sloveniji 

3. Festival Sobivanja 

4. Revija Sobivanje – revija za majhne in velike 

 

Vse aktivnosti so v nadaljevanju podrobneje predstavljene. 

 

1. Ustvarjalni natečaj za vrtce in osnovne šole 

 

V natečaju je sodelovalo že omenjenih 178 ustanov, vrtcev in osnovnih šol. Rdeča nit natečaja 

je bila varnost v okolici ustanov ob začetku šolskega leta. S timskim delom so otroci v obliki 

maket in likovnih izdelkov prikazali poti v okolici njihovih ustanov, varne poti in nevarnosti, 

ki prežijo na poteh.  

 

Ob zaključku natečaja smo izbrali najboljša dela otrok, ki smo jih nagradili na osrednjem 

dogodku društva Sobivanje – Festivalu Sobivanja 2019. Ta je letošnje leto potekal v petek, 

24. 5. 2019 v Adrenalinskem parku Atlantis v ljubljanskem BTC. 

 

Nagrajeni so bili: 

 

Vrtci: 

1. mesto: Vrtec Mojca, enota Tinkara; skupina Sovice 

2. mesto: Vrtec Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka 

3. mesto:  Vrtec Dobje 

Osnovne šole: 

1. mesto: OŠ Dobje 

2. mesto: OŠ Ketteja in Murna  

3. mesto: OŠ Savsko naselje 

 

 



 
Nekaj prejetih del v sklopu natečaja: 

 

 

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana 

 

OŠ Miška Kranjca Velika Polana – Enota VRTEC 

 

VVE pri OŠ Sveti Jurij 



 
 

          

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje 

 

 

OŠ Poljane 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Delavnice v ustanovah po celi Sloveniji 
 

Delavnice so potekale v ustanovah, ki so se prijavile na projekt in so želele tudi izvedbo 

delavnice. Letošnje leto se je na delavnice prijavilo kar 114 ustanov. 

 

Glavni namen in cilj je bil otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu in varnosti 

na poti v vrtec in šolo.  

 

V 9 vrtcih in osnovnih šolah po Sloveniji smo izpeljali 30 delavnic, na katerih smo skupaj s 

strokovnjaki in animatorji govorili o varnosti v prometu, pripravili poligon varne vožnje, 

izpeljali kviz, se učili popravljati kolesa, …  Vsem otrokom smo razdelili promocijski 

material in Sobivanje – brezplačno revijo za majhne in velike.  

Delavnice na posamezni ustanovi trajajo eno šolsko uro, število delavnic na ustanovi je 

odvisno od števila prijavljenih skupin.  

 

Delavnice potekajo  v dveh delih: 

a) Teoretični del  

 Najprej otroci spoznavajo vrste prometa, ki jih poznamo, s poudarkom na trajnostnih 

oblikah prometa – hoja, kolesarjenje, javni prevoz, šolski avtobus, … 

 Otroci spoznajo pravila obnašanja v prometu kot pešci in kolesarji, 

 Prikaz prirejen prometnemu režimu v okolici ustanove, kjer poteka delavnica, … 

b) Praktični del  

 Spoznavanje prometnega režima v okolici ustanov, 

 Spoznavanje osnovnih prometnih znakov, 

 Pravilno prečkanje ceste na prehodu za pešce – demonstracija, 

 Pravilno nameščanje kolesarske čelade – demonstracija, 

 Praktični poligon, po katerem se otroci vozijo s poganjalčki. 

 

Tudi letošnje leto smo delavnice vsebinsko nadgradili. Poleg običajnega teoretičnega in 

praktičnega dela – poligona smo temu dodali tudi: 

 Kviz o poznavanju prometnih predpisov, 

 Puzzle - sestavljanje prometnih znakov in 

 



 
 

3. Festival Sobivanja – zaključni dogodek projektov Sobivanja  

 

Festival Sobivanja je potekal 24.5.2019, že 5. leto. Tudi tokrat so se festivala udeležili otroci 

iz vrtcev in šol iz cele Slovenije.  Na festivalu smo podelili nagrade najboljšim v projektih 

Sobivanja v preteklem šolskem letu, organizirali športna tekmovanja, obisk adrenalinskega 

parka in izvedli delavnice na temo varnosti v prometu in zdravega načina življenja.  

 

Letošnje leto je bilo za Sobivanje zelo uspešno, saj je v naših projektih sodelovalo preko 

65.000 otrok iz skoraj 700. vrtcev in šol.  

 

 

Foto utrinki Festivala Sobivanja 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Revija Sobivanje – revija za majhne in velike 

 

Projekt Varno v vrtec in šolo – Kolesarji smo podrobneje predstavili v brezplačni reviji 

Sobivanje, na katero je naročenih kar 30.000 otrok oziroma družin. Z revijo Sobivanje želimo 

ponuditi kakovostno, poučno, ustvarjalno in zabavno vsebino,  ki razvija in razgiba 

kreativnost otrok in staršev v smeri trajnostnega izobraževanja in razvoja.  

Skozi revijo bralca spodbujamo k sodelovanju z nagradnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi v 

obliki ugank, ustvarjalnih nalog, kvizov, iskanja gesel in podobno.  

           



 

                    

 

                       

     

 

Projekt Varno v vrtec in šolo sicer poteka sedmo leto. Projekt se je izredno dobro prijel, saj 

smo: 

 do sedaj sodelovali s skoraj 40.000 otroci iz več kot 480 vrtcev in šol,  

 izpeljali 12 natečajev,  

 izvedli preko 240 delavnic v vrtcih in šolah po celi Sloveniji,  

 predstavili vsebino v 7. številkah revije Sobivanje in  

 izvedli 5 zaključne dogodke društva Sobivanje – Festival Sobivanja - festivala se 

je do letošnjega leta udeležilo preko 3.800 otrok iz cele Slovenije.  



 
 

 

Omenjenega rezultata ne bi zmogli doseči brez podpore partnerjev, med katerimi pomembno 

vlogo igra Agencija RS za varnost prometa. Verjamemo, da bomo v prihodnjem obdobju 

projekte in sodelovanje še nadgradili.  

 

 

 

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj 

Predjamska cesta 1 

1000 Ljubljana 

 T: 01 510 88 22 

 

http: www.drustvo-sobivanje.si 

FB: www.facebook.com/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj/ 


