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Projekt za vrtce in osnovne šole

Poročilo projekta 2017

Pripravil: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Ljubljana, junij 2017

V Sobivanju odnosom kot pomembni trajnostni komponenti pripisujemo zelo velik pomen!
Tako smo letošnje šolsko leto že peto 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 – 11.260 otrok iz kar
172 vrtcev in osnovnih šol iz cele Slovenije – iz Mežice, Slovenj Gradca, Žirovnice,
Ajdovščine, Sečovelj, Šentruperta, Brežic, Sevnice, Rogašovcev, Ilirske Bistrice in drugih
krajev po Sloveniji. Tokrat so v projektu sodelovali tudi otroci iz Hrvaške, Makedonije, iz
zamejskega vrtca v Italiji in dvojezičnega vrtca v Lendavi.
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: Povejmo skupaj pravljico

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

31. marca 2017 v BTC Cityju v Murski Soboti,

-

07. aprila 2017 v BTC Cityju v Novem mestu in

-

14. aprila 2017 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 se ga
je udeležilo preko 750 otrok!
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 in ustanov je bila odlična.
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.

Murska Sobota
BTC Murska Sobota, 31. marec 2017
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.

Nagrajenci med vrtci:
1. mesto – Vrtec Murska Sobota, enota Bakovci
Otroci 2-4 let, mentorici Jožefa Bačič in Klavdija Rajnar
2. mesto – Vrtec Dornava, Skupini Sončki in Pikapolonice
Sončki: otroci 3-6 let, mentorici Janja Čuš Kodrič in Nataša Janžekovič,
Pikapolonice: otroci 5-6 let, mentorici Olga Ivančič in Verica Rus
3. mesto – Vrtec pri OŠ Puconci
starejša skupina 5-6 let, mentorici Klavdija Kren in Sonja Čarni Bertalanič
Nagrajenci med osnovnimi šolami:
1. mesto – OŠ Dobje in Vrtec Dobje, krožek Logika, učenci 1-7 razreda, Sončki,
Medvedki, Gosenice , Ježki 1-5 let. Mentorji: Marija Blažič, Tina Globočnik, Ana
Kostanjšek, Damjana Čakš, Kristina Farkaš, Nataša Gobec, Karla Gubenšek, Maja
Ocvirk, Lidija Rezec, Ivanka Senica in Metka Bratec
2. mesto – Waldorfska šola Maribor, učenci 8. razreda, mentorica: Ana Težak Žmavc.
3. mesto – OŠ Apače, PŠ Stogovci, učenci 1-6 razred, mentorica Simona Roškar

Novo mesto
BTC Novo mesto, 07. april 2017
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.

Nagrajenci med vrtci:
1. mesto: Vrtec Čebelica Šentrupert, mentorica Mojca Vidmar
2. mesto: Vrtec Cepetavček v OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč, skupina Pikice,
mentorici Urška Gašperič, Vida Tomšič
3. mesto: Otroški vrtec Metlika, skupina Medvedki, mentorja Suzana Šajnič, Samo
Jurman; skupina Palčki, mentorici Simona Kočevar, Antonija Stankovič
Nagrajenci med osnovnimi šolami:
1. mesto: OŠ Mirna, 3. R OPB, mentorica Petra Vidmar
2. mesto: OŠ Žužemberk, 5. B razred, mentorica Jana Mrvar
3. mesto : OŠ Frana Metelka, 4. A razred, mentorica Urška Radman

Ljubljana
BTC Ljubljana, 14. april 2017
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 350 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.

Nagrajenci med vrtci:
1. mesto: Skupina Fitki, vrtec Kekec Grosuplje, mentorici Stanka Kajba,
Klavdija Kresnik
2. mesto: Metuljčki, vrtec Mengeš, enota Gobica, mentorici Jana Mali in
Karmen Vrankar
3. mesto: Gumbki in Pingvini, vrtec Otona Župančiča, mentorji Karmen Kos,
Samo Križnar, Petra Čelik in Anita Filipaj
Nagrajenci med osnovnimi šolami:
1. mesto: OŠ Žirovnica, učenci 4. A in 4. B razreda, mentorici Andrejka Dolar
in Petra Sedminek Malnar
2. mesto: OŠ Brezovica pri Ljubljani, učenci 9 razreda, mentorica Zdenka Ivančič
3. mesto: OŠ Roje, učenci 1,2. a razreda prilagojenega programa, mentorici
Urška Nosan in Urška Lužnar.

Festival Sobivanja 2017

Zaključek projektov Sobivanja

Otvoritev festivala

Festival Sobivanja – foto utrinki

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

