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Projekt Energetsko znanje za odgovorno ravnanje društvo Sobivanje izvaja v partnerstvu s
podjetjem RWE Ljubljana. Projekt se izvaja v sklopu ustvarjalnega natečaja ter z gostujočimi
brezplačnimi delavnicami v vrtcih ter osnovnih šolah po Sloveniji.
Osrednji namen projekta Energetsko znanje za odgovorno ravnanje je dograditi celostno zanje
o energiji in s tem ozavestiti o trajnostnem ravnanju z energijo v regiji, v Sloveniji in na
planetu. Celostno znanje o pomenu energije vključuje zmožnost uporabe tega znanja in
razumevanja za iskanje novih pristopov pri izbiri in izkoriščanju virov energije za
zadovoljevanje naših potreb. Z odgovornim ravnanjem želimo zmanjšati visoke stroške za
porabljeno energijo (ogrevanje, topla in hladna voda, električna energija) in uvesti nadzor nad
porabljeno energijo v vrtcu, šoli in doma. S posameznimi podprojekti bomo navajali mlade na
enostavne načine energetskega upravljanja v vsakdanjem življenju.
Povzetek aktivnosti:
 Projekt je potekal od 15. 2. do 22. 4. 2017, z zaključnim dogodkom 19. maja 2017.
 K sodelovanju smo povabili vse vrtce in osnovne šole v Slovenji, prijavilo se je 48
ustanov in 1.870 otrok.


Projekt je zasnovan kot izobraževalni natečaj, ki otroke in mladostnike spodbuja k
inovativnosti, razmišljanju in ustvarjanju na področju obravnavane tematike ter spodbuja
delo v skupini. Za sodelovanje so najboljši tudi nagrajeni.

 V sklopu projekta je društvo s skupino strokovnjakov in partnerjev izvajalo praktične
delavnice na prijavljenih ustanovah. Izvedli smo 41 delavnic, kjer smo se na praktičen in
zabaven način učili o pomenu energije ter varčevanja.
 Vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji pa
bodo dobili potrdila za vodenje projekta skladno s 17. in 20. členom Pravilnika o
napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.
 Komisija je izbrala zmagovalce v kategoriji mlajši sodelujoči ter kategoriji starejši
sodelujoči. Nagrade smo podelili na zaključnem dogodku, Festivalu Sobivanja, ki je
potekal 19. maja 2017, v ljubljanskem BTC - Adrenalinski park Atlantis.
 Projekt so podprli: RWE Ljubljana kot glavni partner projekta, Plinovodi, pozitivno
mnenje so podali tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za
infrastrukturo.
Delavnic v sklopu projekta se je udeležilo preko 1.000 otrok, v nadaljevanju so prikazane
fotografije z nekaterih dogodkov.

Fotoreportaža regionalnih dogodkov

OŠ Miklavž na Dravskem polju (242 otrok)

OŠ in vrtec Dobje (125 otrok)

Vrtec Ostržek Ljubljana (45 otrok)

OŠ Savsko naselje (150 otrok)

OŠ Sečovlje (73 otrok)

Otroški vrtec Ajdovščina, enota ob Hublju (67 otrok)

NATEČAJ
Komisija je med 87. prejetimi izdelki sodelujočih ustanov izbrala 3 zmagovalne izdelke v
mlajši kategoriji ter 3 zmagovalne izdelke v starejši kategoriji.
Nagrajence je izbrala komisija, sestavljena iz dveh članov Društva Sobivanje in enega
predstavnika glavnega partnerka projekta, družbe RWE Ljubljana. Glavna članica komisije je
bila predsednica društva, gospa Nada Pavšer.
Komisija je ocenjevala:


Ustvarjalnost in inovativnost pri ustvarjanju izdelkov.



Usmerjenost v možnosti izrabe alternativnih virov energije in njihovo predstavitev.



Predstavitev varčevalnih ukrepov ter vestnost pri njihovem upoštevanju in širjenju v
okolici.



Stopnja pridobljenega novega znanja v skupini skozi projektno ustvarjanje.



Koliko se je skupina posvetila svojemu delu ter vse skupaj prenesla tudi na okolico.

Želeni končni rezultat pri natečaju je bil višja stopnja ozaveščenosti o energiji ter njenem
varčevanju, razumevanje njenega izvora ter spreminjanja skozi čas, spodbujanje inovativnih
vizij izrabe alternativnih virov.
Pomembno je bilo tudi delo v skupini ter krepitev medsebojnega sodelovanja.
Nagrajenci natečaja
Mlajša kategorija - vrtci in mlajši učenci osnovne šole:
1. mesto: Vrtec Ajdovščina, enota ob Hublju, skupina Rumeni
2. mesto: OŠ Primoža Trubarja PŠ Debro
3. mesto: Vrtec Črnuče, enota Ostržek, Skupina Srne
Starejša kategorija osnovne šole:
1. mesto: OŠ Sostro 3. b in 3. c
2. mesto: OŠ Frana Roša, učenci 5 in 6 razreda
3. mesto: OŠ Savsko naselje, Možgančki 5.a
Zmagovalci iz OŠ Sostro so izdelali čudoviti družabni igri na temo spoznavanja energije in
varčevanja.

Tematika projekta je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – brezplačni reviji za
majhne in velike, ki jo prejme kar 30.000 otrok oziroma družin. Jesenska številka revije
izide v predvideni nakladi 40.000 izvodov!

Festival Sobivanja – foto utrinki

Zahvaljujemo se glavnemu partnerju projekta – družbi RWE Ljubljana.

Promocija & medijske objave
Promocijska stena Festivala Sobivanje in Društva Sobivanje

Jumbo plakati na top lokacijah v Ljubljani

Plakati 70x100 cm po ljubljanskem BTC

Decathlon

Atlantis

Tržnica

Objave in povezave do objav
Slovenske novice

Nedeljski dnevnik

Povezave do objav:
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/5222
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174472938
http://www.o-azilb.si/2017/05/24/festival-sobivanja/
http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/2017/05/26/festival-sobivanje/

http://misijazeleno.si/zelene_novice/clanki/misija_druzbeno_odgovorni/1000/Festival%20Sob
ivanja%20bo%20v%20petek%2019.maja%202017%20/
http://www.delo.si/oglasnosporocilo/festival-nakupov-in-zabave-prinasa-kar-tri-dnidozivetij.html
http://www.os-frana-rosa.si/zakljucni-festival-projetkta-sobivanje/
http://www.oszirovnica.si/?option=com_joomdle&view=wrapper&moodle_page_type=event&id=0&day&
mon&year&Itemid
http://www.osflv.si/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=1411
http://www.domzalec.si/uspesno-sodelovanje-ucencev-os-roje-v-projektu-spodbujamoprijateljstvo
http://www.btc-city.com/dogodek/9348/otvoritev-razstave-spodbujamo-prijateljstvo
http://www.vrteczuzemberk.si/delavnica-energetsko-znanje-za-odgovorno-ravnanje/
http://www.vrteczuzemberk.si/izdelali-in-zakopali-smo-metuljevo-casovno-kapsulo/
http://www.vrteczuzemberk.si/zakop-casovne-kapsule/
http://www.lokalno.si/2017/03/05/171778/zgodba/Energetsko_znanje_za_odgovorno_ravnanj
e_ugasali_bomo_luci_in_locevali_odpadke/
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=202732

Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
T: 01 510 88 22
http: www.drustvo-sobivanje.si
FB: www.facebook.com/sobivanje.zivim.zdravo/

