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Proračunski uporabnik:    Javni zavod Mala ulica – 

Center za otroke in družine v Ljubljani 
Sedež:      Prečna ulica 7, Ljubljana 
Matična številka:     5874025000 
Davčna številka:     SI38302586 
Šifra dejavnosti:     88.910 
Odgovorna oseba:     Eva Strmljan Kreslin, direktorica 
 
Poslovno poročilo pripravili:   Eva Strmljan Kreslin, direktorica s 

sodelavkami 
 
Računovodsko poročilo pripravil:   RE plus d.o.o. 

Dunajska cesta 156, Ljubljana 
matična številka:     1646508 
davčna številka:     SI85848638 
šifra dejavnosti:     69.200 
odgovorna oseba za sestavo:   Stane Kralj 
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NAGOVOR DIREKTORICE 

 

Leto 2018 je bilo za Malo ulico dobro in relativno mirno leto. Uspešno smo implementirali 
program Neverjetna leta, uvedli veliko drobnih izboljšav programa in nekaj pomembnejših 
novih aktivnosti, sami organizirali mednarodni simpozij in aktivno sodelovali na nekaterih 
podobnih srečanjih v domovini in tujini. Ob vseh pozitivnih odzivih otrok in staršev bi posebej 
omenila priznanje treh mednarodnih predavateljic iz najožje ekipe ustanoviteljice programa 
NL, ki so s pohvalo izrecno izpostavile tako vse moje sodelavke, izvajalke programa, kot tudi 
sam koncept in izgled Male ulice.  
 
Drugo priznanje smo dobili od g. Tima Gilla, mednarodno priznanega britanskega avtorja in 
eminence na področju snovanja otroških igrišč in preživljanja prostega časa, ki si je kljub 
očitni nenaklonjenosti do zaprtih igralnih prostorov ogledal Malo ulico in ... ostal brez besed. 
Pravzaprav je prosil, če lahko naš model predstavi tudi drugim, saj podobnega še ni videl.  In 
je navdušen.  
 
Tretje priznanje je prišlo iz daljne Južne Koreje. Nacionalna TV (KBS) je iskala lokacije za 
snemanje dokumentarne serije o življenju mladih družin v različnih mestih po svetu. Poleg 
Finske in Indonezije so izbrali še Slovenijo – zaradi Male ulice! V družinskem centru se je 
snemalna ekipa zadrževala skoraj dva tedna, serija pa je prav v času izdelave tega poročila 
na sporedu korejske TV.  Na povečan obisk korejskih turistov se že pripravljamo! 
 
Tri sicer neformalna priznanja, ki pa nam pomenita mnogo več kot kaka - na podlagi 
vprašalnikov podeljena - nagrada.  
 
V veliki meri je leto zaznamoval program Neverjetna leta. Za nami je uspešno izvedena in 
odmevna Projektna konferenca, ki sta se je poleg strokovnjakov iz vse države udeležili tudi 
dve pristojni ministrici, varuhinja človekovih pravic, peščica državnih sekretarjev in drugih 
visokih gostov, mednarodni Simpozij o programu Neverjetna leta v šolah s prav tako 
eminentnimi predavatelji in gosti, kar dve osnovni izobraževanji za skoraj 40 novih izvajalcev 
ter dodatno usposabljanje že izkušenih  izvajalcev. Za Malo ulico, ki je še vedno majhen 
zavod, so ti dogodki – prav vsi organizacijsko izjemno dobro pripravljeni in izvedeni – 
pomembna izkušnja in referenca. Kljub temu se najbolj veselimo uspehov sodelavk na tem 
področju, ki pomembno prispevajo tudi k izvedbi vseh programov, ki jih izvaja Mala ulica.  
Štiri sodelavke so usposobljene in izkušene izvajalke Treningov starševstva in Dino šole, dve 
sodelavki pa sta tik pred pridobitvijo certifikata v tem programu (izvajalka Dino šole bo prva v 
Sloveniji, izvajalka Treningov starševstva pa druga prejemnica tega naziva v RS).   Dino šola 
(socialni in čustveni trening za otroke), ki jo Mala ulica kot edini izvajalec v državi ponuja 
vedenjsko zahtevnejšim otrokom, je za nas še posebej pomembna:  s pomočjo znanja in 
veščin, pridobljenih z izobraževanjem in izkušnjami, metode socialnega in čustvenega 
treninga uporabljamo pri vsakodnevnem delu v družinskem centru in v počitniškem varstvu. 
Od usposobljenih sodelavk se učijo tako študentje kot strokovni delavci, ki se s programom 
srečujejo preko otrok, ki jih učijo ali vzgajajo.  Za razliko od ostalih izvajalcev programa smo 
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mi pravzaprav živi eksperiment NL, saj program izvajamo vsakodnevno oz. njegove metode 
inkorporiramo v vse dejavnosti, ki jih izvajamo.  
 
Program Neverjetna leta je uspešno dopolnjeval drugi fokus Male ulice – gozdna 

pedagogika.  Časovno smo v letu 2018 izvajanje aktivnosti v gozdu s poletja (počitniško 
varstvo) raztegnili na celo leto s sobotnimi gozdnimi sprehodi. Čeprav udeležba še ni takšna, 
kot smo jo želeli, smo potrpežljivi in aktivnost redno izvajamo tudi za samo enega starša z 
otrokom. Verjamemo, da se nam bo vztrajnost obrestovala, kot se je zgodilo že z nekaj 
drugimi projekti, vsekakor pa nas spodbuja kljub vsemu naraščajoče število udeležencev in 
njihovo navdušenje nad našim delom v gozdu. Nadgradnja vsebinskega dela, ki smo jo 
skupaj z Zavodom Škrateljc začeli intenzivno načrtovati v preteklem letu v projektu 
pravljično-doživljajska pot Rožnikova pustolovščina, bo naše gozdne aktivnosti v prihodnosti 
podprla in utrdila.  
 
Seveda smo imeli tudi stresne dneve. Dneve, ko je potrebno na hitro nadomestiti ali dopolniti 
ekipo zaradi bolezni, slabega vremena ali nepredvideno velikega obiska, tudi če je to praznik 
ali nedelja. Dneve, ko so otroci še posebej razposajeni, dneve, ko dojenčki jočejo kot za 
stavo, mamice pa so neprespane in razdražene. Tudi dneve, ko nobena številka noče v 
pravo kolono in se nič ne izide.  Ampak:  
 
Zahvaljujoč mojim skrbnim, odgovornim in samoiniciativnim sodelavkam in sodelavcem smo 
vse te dneve prebrodili z nasmehom in dobro voljo, kar vedno znova opažajo tudi starši. 
Mirnost, prijaznost in pripravljenost prisluhniti in svetovati je naša odlika.  
In zato smo za mnoge družine iz prestolnice in širše okolice še vedno najljubša dnevna soba 
v mestu.  
 
Hvala, ekipa!  
 
 
Eva Strmljan Kreslin 
direktorica 
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Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani (v nadaljevanju JZ Mala 
ulica) je bil ustanovljen s sklepom Mestnega sveta MOL 9. junija 2014. JZ Mala ulica je 
uradno pričel s svojim delovanjem 1. 7. 2014. Prostori, kjer JZ Mala ulica opravlja svojo 
dejavnost, so na Prečni ulici 7 in na Resljevi 18 v Ljubljani. 

 
 
1.1. Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda 
 

• Zakon o javnih financah (UL RS 79/99 in spremembe), 
• Zakon o zavodih (UL RS 12/91 in spremembe), 
• Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/02 in spremembe), 
• Zakon o javnih uslužbencih (UL RS 56/02 in spremembe), 
• Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 56/02 in spremembe), 
• Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in spremembe), 
• Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

 občinskih proračunov (UL RS 46/03) in 
• Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja (UL RS 52/94 in 

 spremembe). 
 
 
1.2. Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega programa dela 
 
Poslanstvo Javnega zavoda Mala ulica je zagotavljati mrežo varnih in družinam prijaznih 
prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizirati in izvajati 
podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem.  
 
Vodilo našega dela je, da se čim bolj približamo potrebam staršev in smo pri svojem delu 
maksimalno fleksibilni. Čim bolj se skušamo prilagoditi tudi programsko, zato vsebino in 
zahtevnost posameznih ustvarjalnic in dejavnosti sproti prilagajamo številu in starosti otrok, 
se odzivamo pobudam in predlogom staršev glede vsebine predavanj s področja nege in 
vzgoje otroka in drugih dejavnosti, namenjenih otrokom in staršem.  
 
Vizija javnega zavoda je, da bi imeli prav vsi ljubljanski  starši možnost koriščenja storitev 
družinskih centrov. To pomeni vsaj pet družinskih centrov v MOL, ki bodo ponujali tako 
prostor za druženje in igro kot celostno podporo družini v smislu občasnega varovanja otrok, 
svetovanja in izobraževanja.  
 

1. SPLOŠNI DEL 
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1.3. Letni cilji zavoda 
 
Ob izvedbi rednih dejavnosti, ki obsegajo: 
 
1.  Program za predšolske otroke 
2.  Dopoldanski program za starše 
3.  Program za šolarje od 1. do 5. razreda OŠ 
4.  Izobraževalna in informativna dejavnost 
5.  Projektna in mednarodna sodelovanja 
 
smo si za leto 2018 zastavili še dodatne izredne projekte: 
 

• Zamislice – projekt smo nadaljevali in ga v drugi polovici leta evalvirali   
• Projekt Neverjetna leta-MZ – še vedno smo nosilec projekta z osmimi partnerji, 
• Sobotni gozdni sprehodi – izvedba gozdne pedagogike čez celo leto in  
• Ulično delo v soseski Celovški dvori  

 
Vsi programi in projekti so bili uspešno izvedeni, o čemer več pišemo v nadaljevanju 
poročila. 
 
V letu 2018 smo začeli še dva nova projekta, ki jih v Letnem programu dela še nismo 
napovedali: 
 

• Projekt Erasmus + z naslovom »Increasing Accessibility of integrated ECEC-
services to support all families with young children«. 

• Pravljično-doživljajska pot »Rožnikova pustolovščina«, ki smo jo pričeli 
načrtovati v sodelovanju z Zavodom Škrateljc. 
 

 
1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 

 
Naloge in cilji  so bili v celoti realizirani, kot je razvidno iz nadaljevanja poročila po 
posameznih sklopih dejavnosti.  Razširili smo program za bodoče mamice, izvedli  več 
vsebin in dejavnosti, kot smo jih načrtovali, v počitniškem varstvu pa smo ponovno presegli 
načrtovano število udeležencev.  
 
Poleg načrtovanih dejavnosti smo kot partnerska organizacija sodelovali na razpisu 
Erasmus+ in pridobili sredstva za projekt »Increasing Accessiblitiy of integrated ECEC-
services to support all families with young children«, z Zavodom Škrateljc pa smo pripravili 
programsko zasnovo Pravljično-doživljajske poti Rožnikova pustolovščina, ki je bila že 
predstavljena vsem pristojnim oddelkom in vodstvu MOL.  
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1.4.1. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju 
programa 

 
Nezadovoljstvo občana nad vstopnino na zunanje igrišče, ki je del Družinskega centra in se 
ni spremenila že od otvoritve leta 2013, sta povzela tudi dva tiskana medija (Delo in 
Mladina), ki sta bolj ali manj objektivno predstavila problematiko. Nekaj neutemeljenih obtožb 
v tedniku Mladina je direktorica demantirala v odprtem pismu, ki je bilo objavljeno v istem 
tedniku.  
 
Zaradi starosti povešena vrtna vrata so onemogočila zapiranje, zato vstopa na zunanje 
igrišče skoraj dva meseca poleti (avgust-september) nismo elektronsko beležili. Beleženje 
obiska je potekalo ročno.  
 
Noben dogodek ni pomembno okrnil delovanja ali ugleda zavoda.  
 
 
1.6.  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na pretekla obdobja 
 
Obisk družinskega centra ocenjujemo na podlagi prodaje vstopnic, beleženja obiskov 
imetnikov letnih vstopnic in štetja obiskovalcev na zunanjem igrišču v poletnih mesecih. 
Ocenjujemo, da je družinski center v letu 2018 skupno obiskalo okrog 27.000 obiskovalcev, 
ki so se udeležili ene izmed aktivnosti za otroke ali/in starše ali pa so se v Družinski center 
prišli le poigrat, kar v primerjavi z letom 2017 pomeni rahlo povečanje.  
 
Zavedati se moramo, da se število obiskov, ki smo ga dosegli v preteklem letu, ne more več 
opazno povečevati. Mala ulica je v zadnjem letu in pol izjemno povečala dopoldanski obisk, 
tudi v opoldanskem času, ko smo v preteklosti beležili resnično mrtvilo (kar je logično, saj 
gredo majhni otroci opoldne počivat), v preteklem letu skorajda nismo beležili ure, ko bi bil 
center prazen. V popoldanskem času ob delovnikih je Mala ulica praviloma dobro zasedena, 
prav tako ob vikendih. Velika razlika je seveda med zimskim in poletnim delom leta, ne le 
zato, ker je ob hladnem in slabem vremenu obisk pričakovano večji, ampak tudi zato, ker 
poleti razpolagamo s še enkrat več prostora (zunanje igrišče). V letu 2018 smo morali vrata 
Male ulice zaradi (pre)napolnjenosti zapreti skoraj petdesetkrat (50*), kar predstavlja 14 % 
vseh dni, ko smo odprti (odprti pa smo bili 354 dni v letu).  Zavedamo se, da starše, ki ob 
prepolnih dnevih zaman trkajo na naša vrata, razočaramo in da se kdo tudi ne vrne več, kljub 
temu pa število zavrnjenih vendarle ni zelo visoko. Vedno se trudimo, da s številom 
ustvarjalnic in njihovo lokacijo (pomožni prostori, kot so kletna »kopalnica«, prostor pred 
izhodom na vrt, knjižnica in kockarnica) ter številom zaposlenih (oz. študentov) 
razbremenimo osrednji prostor in sprejmemo čim več obiskovalcev.  Če res ne gre drugače, 
kot da center zapremo, in to se je vseeno zgodilo (pre)večkrat, se trudimo  staršem težavo 
čim bolj olajšati (jim predlagamo, da se sprehodijo in pridejo nazaj, svetujemo, kdaj naj 
naslednjič pridejo ipd.).  Kljub vsemu drugačnih ukrepov ali načina regulacije obiska (kot npr. 
časovne omejitve obiskov)  zaenkrat ne nameravamo vzpostavljati.  
 
Če se število obiskovalcev ni bistveno povečalo, pa se je pomembno zvišalo število rednih 
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dejavnosti (za 20%, glej tudi kazalnike števila posameznih dejavnostih) in varovanje otrok 
(kar za 70%), kar lahko pripisujemo stalni skrbi za kvaliteten in boljši program, ki ga 
ponujamo otrokom in staršem.  
 
 
1.7.  Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene 

standarde in merila 
 
Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila. 
 
 
1.8.  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
 
V javnem zavodu je bila zadnja notranja revizija na področju zaposlovanja in obračuna plač 
za leto 2015 izvedena v aprilu 2016. 
Zavod je zavezan k rednim triletnim revizijam, zato je naslednja notranja revizija napovedana 
v letu 2019. 
 
 
1.9.  Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 
Na podlagi finančnega poročila in števila izvedenih dejavnosti ocenjujemo, da so bili 
doseženi vsi cilji. 
 
 
1.10.  Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja, predvsem na 
gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora 
 
Mala ulica s svojimi dejavnostmi na področju preventivnega dela s starši in otroki intenzivno 
posega v zdravstveno področje, predvsem s projektom Zamislice (na nivoju MOL, preko 
zdravstvenih domov) in programom Neverjetna leta (v celotni RS kot nosilec projekta ter 
pomemben izvajalec Treningov starševstva in Dino programa za otroke v Sloveniji). Z obema 
programoma vstopamo tudi na šolsko oz. izobraževalno področje, saj program Neverjetna 
leta počasi, a zanesljivo vstopa v šolski sistem (začetno izobraževanje za učitelje osnovnih 
šol je bilo izvedeno decembra 2018). Neformalno sodelovanje z vrsto vzgojiteljic, učiteljic in 
tudi svetovalnih delavk v obliki svetovanja, usmerjanja in konkretnih navodil za delo s 
posameznim otrokom poteka že od začetka izvajanja Dino programa, ki so ga vse prej 
naštete prosvetne delavke prepoznale kot izjemno učinkovit program pri vzgojno 
zahtevnejših otrocih. Mala ulica je zaenkrat edini izvajalec Dino programa v Sloveniji.  
 
Na področje varstva okolja in urejanja prostora vstopamo predvsem z vsemi oblikami gozdne 
pedagogike, ki jih izvajamo; Počitnicami v gozdu  in Gozdnimi sprehodi. Oba programa širita 
prostor zavedanja pomena okolja ter varovanja okolja na mestne otroke, preko njih pa v 
veliki meri tudi na starše. Prav slednji nam pogosto poročajo o pozitivnih učinkih gozdne 
pedagogike na njihove otroke, posledično pa tudi na celo družino. Pozitivni učinki se kažejo 
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tako v večji umirjenosti, izboljšanju odnosov v družini kot tudi v spremenjenih navadah 
preživljanja prostega časa. Oba programa sta pravi magnet tudi za mimoidoče sprehajalce, 
ki se zelo zanimajo za naše delo, pogosto pa se z otroki ali celo sami pridružijo aktivnostim.  
Močno upamo, da bomo čim prej uspeli realizirati v letu 2018 začeti projekt Rožnikova 
pustolovščina, ki bo naše delo na tem področju razširil, ga utrdil in formaliziral.  
 
 
1.11.  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in 

poročilo o investicijskih vlaganjih 
 

V letu 2018 je bilo več kadrovskih menjav kot v preteklih letih. Ena sodelavka je v začetku 
leta nastopila, druga pa sredi leta končala porodniški dopust (obe sta imeli ustrezno 
nadomeščanje). Dve sodelavki, ena zaposlena za polovični, obe pa za določen čas, sta 
predčasno dali odpoved zaradi odhoda v drugo organizacijo. Odhodi in menjave zaposlenih 
niso ogrozile niti bistveno upočasnile delovnega ritma, seveda pa so zahtevale nekaj 
dodatnega dela in uvajanja.  
 
Med prvomajskimi prazniki smo izvršili nekaj nujnih popravljalnih del (popravilo parketa v 
mali in veliki igralnici, popravilo recepcijskega pulta in popravilo puščajoče vodovodne 
naprave v šanku skupaj z mizarskimi deli). Prav tako smo zamenjali oz. preoblekli nekaj 
strganih blazin oz. oblazinjenih delov v igralnici.   
 
Zaradi samodejnega sesutja steklenih vrat v Mestno ulico smo morali vrata zamenjati. Vzrok 
je bila po oceni strokovnjaka najverjetneje napaka v materialu, ki se je ne da predvideti, ali 
močnejši udarec v vrata.  Na srečo se je nesreča zgodila ponoči, tako da razen manjših 
poškodb pulta v recepciji ni bilo posledic. Preventivno  smo naknadno zamenjali še druga 
steklena vrata, ki vodijo na Mestni trg. Stroške menjave sesutih vrat smo krili iz 
zavarovalnine.  
 
Zaradi starosti in povešenosti vrtnih vrat se je dokončno pokvaril tudi sistem zaklepanja, zato 
smo vrata v celoti zamenjali. Ker je bilo zaradi spomeniškega varstva potrebno naročiti 
izdelavo po meri, da bi ohranili identičen videz zaščitene ograje, je menjava potekala nekaj 
tednov, v tem času pa je bil vstop na vrt večinoma nenadzorovan in prost.  Kolikor je bilo to 
mogoče, smo obiskovalcem vseeno zaračunali vstopnino oz. ročno zabeležili vstop imetnikov 
letnih vstopnic. Zaradi tega izpada elektronsko beleženje obiska v letu 2018 zagotovo ni dalo 
prave slike obiska.  
 
Spisek nabavljenih osnovnih sredstev je v prilogi.  
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Ustanovitelj Javnega zavoda Mala ulica je Mestna občina Ljubljana, ki je na 35. seji 
Mestnega sveta MOL (9. 6. 2014) na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 
12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejela 
Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica. 
 

 
 

 
Naziv: Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani 
Sedež: Prečna ulica 7 
Pošta: 1000 Ljubljana 
Telefon: 01 / 306 27 00 
Elektronski naslov: info@malaulica.si 
Spletna stran: www.malaulica.si 
Davčna št.: SI38302586 
Matična številka: 6636454000 
Podračun UPRAVE RS ZA JAVNA PLAČILA: SI56 0126 1600 0002 610 
 

 
 

 
Organa zavoda sta: svet zavoda in direktor. 
 
Sestava sveta zavoda do 12. 9. 2018: 
Predsednik sveta zavoda: Sašo Rink (predstavnik MOL) 
Namestnica preds. sveta zavoda: Mojca Škrinjar (predstavnica MOL) 
Članice in člani sveta zavoda:  
Manca Kaliman (predstavnica zaposlenih) 
Jožica Pantar (predstavnica aktiva ravnateljic) 
Iztok Kordiš (predstavnik MOL) 
 
Sestava sveta zavoda od 13. 9. 2018 dalje: 
Predsednik sveta zavoda: Iztok Kordiš (predstavnik MOL) 
Namestnica preds. sveta zavoda: Jožica Pantar (predstavnica aktiva ravnateljic) 
Članice in člani sveta zavoda: Manca Kaliman (predstavnica zaposlenih) 
Maja Gojkovič (predstavnica MOL) 

2. POSEBNI DEL 

2. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA 

3. ORGANIZIRANOST ZAVODA IN VODSTVO 

1. USTANOVITELJ JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA 
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Ksenija Sever (predstavnica MOL) 
 
Direktorica: Eva Strmljan Kreslin, mag. 
 
Drugi zaposleni v JZ Mala ulica v letu 2018: 
Dr. Marija Anderluh, Višji svetovalec področja II (zaposlena na projektu MZ) 
Boris Jurc, samostojni strokovni sodelavec VII/1 
Manca Kaliman, samostojna strokovna sodelavka VII/2 
Klavdija Kosič, področna svetovalka II (od 20.9.2018) 
Duši Kumer, samostojna strokovna sodelavka VII/2 
Katarina Nahtigal, poslovna sekretarka (nadomeščanje porodniškega dop. od 13.1.) 
Vesna Paradiž, področna svetovalka II (do 20.8.2018) 
Katja Poznič, Vodja IV  
Janja Sedlaček, področna svetovalka II (zaposlena na projektu MZ do 15. 5. 2018) 
Ines Zagoranski, samostojna strokovna sodelavka VII/2  
Anja Zidarn, poslovna sekretarka (od 13.1.2018 na porodniškem dopustu) 
 
Poleg redno zaposlenih pri delovanju zavoda redno sodeluje še cca. 15 študentov. 

 
 
Poslanstvo Javnega zavoda Mala ulica je zagotavljati mrežo varnih in družinam prijaznih 
prostorov za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizirati in izvajati 
podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. 
Vodilo našega dela je, da se čim bolj približamo potrebam staršev in smo pri svojem delu 
maksimalno fleksibilni. Prav zato je bil Družinski center odprt vse dni v tednu, med delovniki 
od 10. do 19. ure in ob vikendih in praznikih od 10. do 18. ure. V letu 2018 je bil družinski 
center odprt 354 dni (zaprt 1. 1., 27. 4. – 4. 5. zaradi generalnega čiščenja in investicijskega 
vzdrževanja, 1. novembra in 25. decembra). Ocenjujemo, da je prav odpiralni čas naša 
bistvena prednost, saj se prilagajamo prostemu času družin in ponujamo prostor in dejavnost 
tudi v času, ko večina drugih organizacij ne dela. 
 
Čim bolj se skušamo prilagoditi tudi programsko, zato zahtevnost in vsebino posameznih 
delavnic sproti prilagajamo številu in starosti otrok, ki se delavnice udeležijo. Sproti se – 
kolikor je to le v naši moči - odzivamo tudi pobudam in predlogom staršev glede vsebine 
predavanj s področja nege in vzgoje otroka. 
 
Ker je družinski center majhen, naše poslanstvo vedno bolj širimo tudi na druge načine, kot 
npr. s projektom Zamislice, Počitnicami v gozdu, uličnim delom v soseski Celovški dvori, ipd. 
 
 
 
 

4. URESNIČEVANJE VIZIJE IN POSLANSTVA JAVNEGA ZAVODA MALA ULICA 
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Svet zavoda sestavlja 5 članov: 3 predstavniki ustanovitelja (MOL), en predstavnik 
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (na predlog aktiva ravnateljev javnih vrtcev, katerih 
ustanoviteljica je MOL) in en predstavnik zaposlenih. 
 
V letu 2018 so se člani sveta zavoda sestali na treh rednih in izvedli štiri korespondenčne 
seje ter sprejeli naslednje akte: 
 

• Letno vsebinsko in finančno poročilo za l. 2017 
• Cenik za leto 2018 
• Polletno vsebinsko in finančno poročilo dela za prvo polletje 2018 
• Letni program dela za leto 2019 s Finančnim in Kadrovskim načrtom 

 
Staremu svetu zavoda je 27. 8. 2018 potekel mandat, zato smo izvedli postopke 
evidentiranja novih članic in članov sveta oz. zaprosili ustanoviteljico, da imenuje nove 
članice in člane. Konstitutivna seja sveta zavoda v novi sestavi je bila izvedena 13. 9. 2018.  
 
Potek sej, njihova vsebina in sklepi, ki so bili sprejeti na sejah, so zabeleženi v zapisnikih, ki 
so jih člani sveta zavoda sproti sprejemali, pregledali in z morebitnimi pripombami in predlogi 
tudi potrdili na vsaki naslednji seji. Vsa dokumentacija je shranjena v arhivu zavoda. 
 

 
V celotnem letu 2018 smo v primerjavi s predhodnim letom zabeležili rahlo povečan obisk 
družinskega centra oz. posameznih rednih dejavnosti. Povečan obisk smo zaznali že v 
začetku leta (januar-marec okrog 2200 obiskovalcev mesečno), v pomladno-poletnih 
mesecih je malce upadel (med 1250 in 1800 obiskovalci mesečno, od septembra pa je obisk 
postopoma ponovno rastel do povprečnih 2400 mesečno v zadnjih mesecih leta.  
 
Obiskovalci se po novem zaradi bogatejšega programa pri nas zadržijo dlje, povečal in 
podaljšal se je tudi obisk imetnikov letnih vstopnic. Glede na prodajo vstopnic in beleženje 
obiskov imetnikov letnih vstopnic ter obiskovalcev posameznih dogodkov ocenjujemo, da je v 
letu 2018 Malo ulico obiskalo ali se naših dejavnosti izven Družinskega centra udeležilo  
preko 29.000 obiskovalcev. 
 
 
 
 
 
 

5. POROČILO SVETA ZAVODA 
 

6. POROČILO O IZVEDBI PROGRAMA 
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NAČRTOVANI PROGRAMSKI SKLOPI V LETU 2018 S KAZALNIKI: 
 
1.  Program za predšolske otroke 
2.  Dopoldanski program za starše 
3.  Program za šolarje od 1. do 5. razreda OŠ 
4.  Izobraževalna in informativna dejavnost 
5.  Projektna in mednarodna sodelovanja 
 
 
PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 
REDNI TEDENSKI PROGRAM 

 
V rednem program za otroke smo preko različnih ustvarjalnih delavnic otrokom približevali 
različne dejavnosti, umetnosti in veščine – jih z njimi spoznavali in jim pomagali prepoznati, 
kaj jih resnično zanima. Ustvarjalnice so koncipirane tako, da se lahko otrok udeleži le 
posamezne delavnice, ki vedno predstavlja zaključeno celoto, ali pa je določene ustvarjalnice 
obiskoval redno, saj se le-te v šolskem letu vsebinsko ne ponavljajo. Pri otrocih predvsem 
želimo zbuditi zanimanje za določeno področje, ki ga kasneje lahko nadgrajujejo v bolj 
konsistentni obliki v za to primernih inštitucijah (Pionirski dom, šole za tuje jezike, glasbena 
šola ipd.). Ustvarjalnice so bile različno obiskane, ob velikem obisku smo ustvarjalnice 
podaljševali, medtem ko so včasih prisotni le 3-4 otroci – to je običajno tudi minimalno število 
udeležencev, da se ustvarjalnica izvede. Mnogo ustvarjalnic smo zaradi večjega obiska 
podaljšali, saj več kot 10-12 otrok naenkrat na njih ne more sodelovati. Tako smo ob večjem 
interesu čas ustvarjalnice podaljšali oz. jo izvedli v dveh “izmenah”. Obisk delavnic, še 
posebej ob vikendih, je še vedno opazno odvisen od vremena, najslabši obisk beležimo v 
spomladanskem in jesenskem  času, ko posije prvo sonce oz. družine lovijo zadnje sončne 
žarke. Čim je dovolj toplo, da se zunaj lahko izvajajo tudi mirnejše dejavnosti, celoten 
program (razen lutkovnih predstav) selimo na zunanje igrišče. V šolskem letu 2017/18 smo 
število dejavnosti močno povečali – iz dveh dejavnosti ob delovnikih smo prešli na štiri 
dnevno, ob vikendih in praznikih pa do šest dejavnosti dnevno. Povečano število ustvarjalnic 
smo v šolskem letu 2018/19 ohranili, ob tem pa je pomembno poudariti, da se povečano 
število ustvarjalnic  kaže predvsem v zadovoljstvu staršev in otrok, manj pa pri obiskanosti. 
Raznolik program pomeni, da se obiskovalci v Mali ulici zadržijo dlje časa, kar žal pogosto 
onemogoči vstop drugim obiskovalcem. Trudili smo se dejavnosti izvajati v ločenih prostorih 
(Mali trg, kockarnica in knjižnica), da smo s tem omogočili vstop v družinski center večjemu 
številu obiskovalcev.  
 
V letu 2018 smo izvajali naslednje vrste rednih ustvarjalnic in aktivnosti (izredni dogodki niso 
všteti): 
 

• V izvedbi zaposlenih animatork in animatorjev skupno 625 (lani 561) dogodkov: 
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Gibalnice  (43)  
Izvedli smo 43 aktivnih ustvarjalnic z različnimi vajami za spodbujanje aktivnega načina 
življenja. Preko raznovrstnih vaj in iger, kot so lovljenje žoge, preskakovanje ovir, tekmovanje 
na poligonu, lovljenje ravnotežja …, pa tudi z dodatnimi elementi plesa in joge so se otroci 
razgibali, spoznali osnovne telovadne veščine in krepili koordinacijo. Program izvaja 
samostojna strokovna sodelavka.  
 
Pravljične urice (309)  
Naše usposobljene pripovedovalke so izbiro in število pravljic sproti prilagajale številu in 
starosti udeleženih otrok, vedno pa so prisluhnile tudi otroškim željam po določeni pravljici ali 
po "še!". Program izvajajo samostojne strokovne sodelavke. 
 
Umetnostne, etnološke, znanstvene, lesarske, kulinarične in likovne ustvarjalnice 
(261)    
Na znanstvenih, etnoloških, umetnostnih, kulinaričnih, angleških, glasbenih, likovnih in 
lesarskih ustvarjalnicah otroci skozi igro, pogovor in ustvarjanje spoznavajo osnovne 
elemente posamezne teme. Ustvarjalnice so večinoma izvajale samostojne strokovne 
sodelavke, občasno tudi študentje ali zunanji usposobljeni mentorji in mentorice.  
 
Nedeljski svetovni zajtrki  (7)  
S Svetovnimi zajtrki v Mali ulici smo nadaljevali s sklopom mesečnih kulinaričnih druženj, 
preko katerih udeleženci spoznavajo tipične jedi, navade in kulturo posamezne države. 
Program je konceptualno zasnovala in ga v celoti organizira samostojna strokovna 
sodelavka, izvajajo pa ga tujci z vseh koncev sveta, večinoma tudi naši redni obiskovalci.  
 
Ogledi Ljubljane za otroke  (5)  
Ogled Ljubljane skozi otroške oči je konceptualno zasnovala in ga izvaja samostojna 
strokovna sodelavka. Po približno enournem sprehodu, ki se ga pogosto udeležijo tudi starši, 
otroke s pobarvankami z motivi mesta spodbudimo k refleksiji in utrditvi pridobljenega 
znanja.   
 

• V izvedbi zunanjih izvajalcev skupno 283 (lani 270) dogodkov:  
 
Živali na obisku (društvo Ambasadorji nasmeha) (9)    
Otroci so se na izjemno priljubljenih obiskih živali učili, kako  pravilno in odgovorno ravnati z 
različnimi živalmi, ki jih imamo doma za svoje ljubljenčke, kako pravilno pristopiti do psa, mu 
ponuditi priboljšek, ga pobožati, počesati ali naučiti trika. Starši po obiskih pogosto poročajo 
o izgubi strahu pred psi ali drugimi živalmi, z malo manjšim veseljem pa tudi o želji otrok po 
novem hišnem ljubljenčku.  
 
Bioexo  (8) 
Podobna dejavnost kot predhodna, le da so otroci spoznavali eksotične živali, ki jih imajo 
redko priliko videti v živo: kače, kuščarje, pajke ... Otroci so se z njimi fotografirali, si jih od 
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blizu ogledali, najpogumnejši tudi dotaknili.  
 
Mini godalkanje  (33) 
Vodja programa Bojan Cvetrežnik je že četrto leto z izjemno potrpežljivostjo in humorjem 
izvajal delavnice, večinoma z godalnimi inštrumenti, čeprav se njegovo načelo glasi: »Karkoli 
leži okrog nas, lahko uporabimo za glasbeni inštrument, strah pa nas ni niti tabličnih 
instrumentov.« Na godalkanju otroci pogosto igrajo tudi glasbeno igro, ki jo je izvajalec izumil 
in izdelal posebej za Malo ulico, v preteklosti pa smo nabavili tudi nekaj zanimivih 
inštrumentov za glasbena raziskovanja najmlajših.  Mini godalkanje je izjemna uvertura v 
nadaljnje glasbeno izobraževanje ter čudovita pustolovščina za tiste, ki jim glasba ni blizu oz. 
se z njo nikoli ne bodo resno ukvarjali. Pod Cvetrežnikovim vodstvom  so občasno gostovali 
drugi glasbeni mentorji, ki so poudarek namenili slovenskim ljudskim in otroškim pesmim.  
 
Kulinarične ustvarjalnice z Ireno Tomažin – Zdrava Juhica  (6) 
Izvajalka je z Malo ulico že od vsega začetka, njene ustvarjalnice pa ena najbolj obiskanih 
dejavnosti. Otroci  so poleg samostojne priprave jedi na igriv način spoznavali različne vrste 
sadja in zelenjave ter osnove zdrave prehrane. Uporaba različnih kuharskih pripomočkov (še 
posebej nožkov) je bila bolj kot za otroke izziv za njihove starše, s čimer pa smo se uspešno 
spopadli in tudi na ta način premaknili marsikatero mejo, ki jo starši po nepotrebnem 
postavljajo otrokom.  

 
Joga in ples za otroke s Sonjo Velkavrh (13)   
Otrok, ki izvaja jogo, lažje predeluje stresne situacije, medtem ko ples omogoča otroku čisto 
svoje, unikatno in spontano izražanje, h kateremu ga spodbuja glasba. Poslušanje, čutenje in 
spontano telesno gibanje na glasbo otroku dopušča svobodno izražanje. Zanimiva, redka in 
inovativna dejavnost za otroke, ki je bila odlično obiskana.  
 
Lončarska delavnica APOK  (9)  
Ena od bolj priljubljenih dejavnosti, ki je tudi v preteklem letu potekala v sproščenem in 
ustvarjalnem vzdušju pod vodstvom izkušenih mentorjev iz Ateljeja za poslikavo in 
oblikovanje keramike. Lončarili so tako otroci kot starši.  

 
Mašina pripovedovalnica  (8)  
S pomočjo številnih že napisanih pravljic, zgodb, slikanic ter lutk je stalna zunanja sodelavka, 
pripovedovalka Maša Jazbec spodbujala otroke, da skupaj ustvarijo novo pravljico, ki se 
navezuje na temo pripovedi iz prvega dela pripovedovalnice. Tovrsten pristop omogoča, da 
otroci niso zgolj pasivni poslušalci pripovedi, temveč tudi njeni aktivni soustvarjalci. Živa 
beseda, literatura, domišljija in skupno delo so bili recept za dobro obiskano in prijetno 
sobotno druženje. 

 
Igramo se z angleščino! (32)  
Ponedeljkove igrarije s Filipom, naravnim govorcem angleščine, sicer pa učiteljem športne 
vzgoje, so množici otrok olepšale pregovorno zoprne ponedeljke. Na nevsiljiv način so otroci 
s Filipom osvojili množico angleških besed in pesmic, medtem ko so skakali, plesali in se 
razgibavali.   
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Mini gledališče (25)  
Vsako nedeljo od oktobra do aprila ob 17. uri otroke v Mali ulici razveseljuje lutkovna 
predstava. Izbor predstav je bil pester, iz prejšnjega leta smo ponovili le nekaj najuspešnejših 
predstav, cela vrsta pa je bila novih, nekaj v izvedbi že znanih in nekaj čisto novih lutkovnih 
gledališč, med katerimi so bili Teatro Papelito, Lutkovno gledališče Pupilla, Nika Solce, 
Bičikleta, Glasbeno gledališče Melite Osojnik, Gledališče Lalanit, Gledališče Zapik, Lutkovno 
gledališče 3, Teater Cizamo in drugi. Predstave so dobro obiskane in so odlična priprava za 
»veliko« lutkovno gledališče, ki se ga zaradi velikosti prostora, teme in drugih dejavnikov 
čisto majhni otroci bojijo. Vsako nedeljo dogodek izkoristimo tudi za mini tečaj kulturne 
vzgoje; pred vsako predstavo otroke in (predvsem) starše opozorimo na pravila obnašanja 
na kulturni prireditvi (občasno pa moramo žal to storiti tudi med predstavo).    
 
Lesarske ustvarjalnice  (17)  
Lesarske ustvarjalnice so odlična priložnost za vajo v fini motoriki, potrpežljivosti in 
ustvarjalnosti, predvsem pa menimo, da je stik z naravnim materialom, kot je les, in njegovo 
obdelovanje, pomirjujoče, če že ne zdravilno. Otroci rokujejo z različnim orodjem, ki pa ga 
pod mizarjevim ali starševskim vodstvom skrbno in odgovorno uporabljajo, tako da v celem 
letu nismo zabeležili nobene poškodbe – zato pa veliko veselja ob dokončanih izdelkih.  
 
Mala terasa  (12)  
Nedeljski glasbeni popoldnevi na vrtu Male ulice so potekali pod dirigentskim vodstvom (brez 
dirigentske palice, zato pa z inštrumentom) uveljavljenega glasbenika in našega stalnega 
zunanjega sodelavca Bojana Cvetrežnika. Konceptualno in izvedbeno je program izvajal 
skupaj z različnimi glasbeniki. Program je temeljil na spoznavanju ljudske glasbe različnih 
evropskih dežel, zasnovan pa je tako, da v njem aktivno sodelujejo otroci in tudi starši.  

 
Radovednice z Rado Kikelj Drašler (64)  
Naša stalna zunanja sodelavka Rada Kikelj Drašler je za Malo ulico ustvarila Čarobno ladjo, 
kjer se otroci  igrajo Radovednice. Program, ki poteka vsako soboto, poleti pa tudi nedeljo,  
uspešno krmari med različnimi zvrstmi umetniškega ustvarjanja (igra, lutke, glasba, likovna 
umetnost in ročne spretnosti), ki jih izvajalka uspešno prilagaja udeležencem. Posebej truditi 
se ni bil potrebno, saj so bili obiskovalci stalni in navdušeni. 
 
Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U.  (19)  
KUD Galerija C.C.U. je društvo za razvijanje ustvarjalnosti, ki že od odprtja družinskega 
centra občasno gostuje v Mali ulici z ustvarjalnimi dogodivščinami za otroke. Vsaka 
ustvarjalnica je nov ustvarjalni projekt, kjer z inovativnimi pristopi in tematikami spodbujajo 
razvijanje ustvarjalnega mišljenja, kreativnosti, domišljije ter ustvarjalne svobode sodelujočih.  
 
Ulice so naše (Društvo Sezam)  (22)  
Sezamov projekt "Ulice so naše" je dolgo vrsto poletij deloval na obrežju Ljubljanice, 
nazadnje na Petkovškovem nabrežju. Veseli smo, da se je projekt v celoti preselil na vrt Male 
ulice. Konceptualno in organizacijsko projekt vodi Rada Kikelj Drašler, ki je vse poletne 
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vikende v senci dreves na vrtu gostila vrsto umetnikov, cirkusantov, klovnov, glasbenikov in 
drugih zanimivežev, ki so za in z otroki ustvarjali resne in norčave umetnine. Pisane kulise 
privabljajo tudi turiste, ki z veseljem posedijo na vrtu, medtem ko se njihovi nadebudneži 
igrajo in zabavajo.  

 
Origami (2)  
Ustvarjalnico je vodila Nataša Brunec, ki se z origamijem ukvarja že vrsto let. Več kot 1000 
let stara umetnost zgibanja papirja ni le prijetna, ampak izjemno koristna za otroke in 
odrasle. Raziskave možganov potrjujejo koristne učinke origamija na možgane: razvoj fine 
motorike, potrpežljivosti, razumevanja matematičnih konceptov in prostorske predstave, 
urjenje spomina in natančnosti. V ustvarjalnici so, kot smo že navajeni, aktivno sodelovali 
tudi starši, najprej kot pomočniki otrokom, kasneje pa tudi kot aktivni ustvarjalci.  
 
Otok peska v Mali ulici  (4)  
Pesek  je naraven medij, ki sprošča, pomirja in nudi možnost neverbalnega vpogleda v 
otrokov svet. Igre s peskom pozitivno vplivajo na čustveni in splošni razvoj ne samo otrok, 
ampak tudi odraslih. Peskovnik in miza sta majhna modela sveta; v peskovniku in na 
posebnih svetlečih mizah za risanje s peskom je prostor, v katerem se lahko izrazijo notranji 
boji in konflikti in kjer se najdejo rešitve. Pravzaprav ni jasno, ali dejavnost uvrščati med 
»otroške« ali v »program za odrasle«, saj so v njej aktivno udeleženi oboji – otroci v 
neobremenjeni igri, starši v opazovanju in razlagi, ki jo nudi usposobljena izvajalka.   
 
Zaradi lažje razporeditve kadrov smo zunanje izvajalce večinoma angažirali med vikendi, ko 
je obiska praviloma več kot ob delovnikih. 
 
 
IZREDNI DOGODKI 
 
20. 1. in  8. 2.:  BOBRI, 10. ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje  
Otvoritev in zaključek festivala Bobri smo pospremili z ustvarjalnico, namenjeno 
obiskovalcem obeh prireditev, ki se je izvedla neposredno po glavni otvoritveni oz. zaključni 
predstavi. Konceptualna zasnova, priprava in izvedba obeh odmevnih in izjemno slikovitih 
ustvarjalnic (kar je rezultiralo v množici objav na družbenih omrežjih) je bilo v celoti delo 
naših zaposlenih.  
 
25. 1.  Maček Muri in muca Maca na 5. rojstnem dnevu Male ulice  
Glasbeni projekt Maček Muri in muca Maca avtorjev Kajetana Koviča (pesmi), Jerka Novaka 
(glasba) in izvajalke Nece Falk, sodi med največje bisere slovenske glasbene produkcije za 
otroke in tudi za odrasle. S koncertom smo obeležili 5. rojstni dan Male ulice. 
 
8. 2.   Kulturni dan v Mali ulici  
Vsako leto obeležimo slovenski kulturni praznik oz. Prešernov dan z različnimi aktivnostmi. 
Letos smo brali Prešernove pravljice in se spoznavali z osnovami tiskarske tehnike na 
delavnici Tiporenesensa. Obe glavni dejavnosti je pospremilo celodnevno klepanje rim in 
barvanje »prešernih pobarvank«, vse skupaj pa smo pospremili z obilico suhih fig.   
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10., 11., 13. 2.   Pustovanje v Mali ulici   
Na vseh tradicionalnih pustnih dnevih (pustna sobota, pustna nedelja, pustni ponedeljek in 
pustni torek) je bilo v Mali ulici veselo in norčavo vzdušje. Zabaval nas je čarovnik, na 
delavnicah smo izdelovali svoje pustne maske in pekli pustne dobrote. Kljub številnim 
pustnim prireditvam se starši z manjšimi otroki še vedno najraje zatečejo v Malo ulico, kjer 
užijejo ravno pravšnjo mero pustne norčavosti – pogosto je na drugih prireditvah preveč 
glasno in bučno, da bi majhni otroci lahko resnično uživali, pri nas pa je vsega ravno prav.   
 
31. 3., 1. 4., 2. 4.   Velika noč v Mali ulici  
Pripravili smo različne dnevne aktivnosti za otroke, od iskanja čokoladnih jajčk do pletenja 
košaric in raznih pravljičnih ustvarjalnic. 
 
14. 5. Dnevi afriške kulture v Mali ulici  
Ob mednarodnem dnevu Afrike, ki se obeležuje 25. maja, je Studio 25, Zavod za kulturne 
dejavnosti z Ministrstvom za zunanje zadeve RS Slovenije organiziral festival Dnevi afriške 
kulture. Pisan program je zajemal različne plesno-glasbene nastope, predstave in delavnice, 
eno od prizorišč pa je bila tudi Mala ulica. Barvito, nenavadno in odmevno, bi lahko ocenili 
program.  
 
19. 5. Mali kuharski festival (Food Revolution Day) – projekt osveščanja otrok in mladih o 
pomenu zdrave kuhinje in prehrane   
Cel dan smo kuhali in kulinarično ustvarjali z otroki in njihovimi starši pod vodstvom Irene 
Tomažin in njenih sodelavk, festival pa je zaključila predstava Putka Zdravka.  
 
10. 6.   Ustvarjalni kotiček na Čarobnem dnevu, Tivoli  
Čeprav je Čarobni dan zelo komercialna prireditev in njen koncept ni najbolj v skladu z našim 
pojmovanjem kvalitetnega preživljanja prostega časa, smo ocenili, da vendarle ne moremo 
manjkati na tako veliki ljubljanski prireditvi.  
 
19. 7.   Sprehod v knjige – Partir en livre 
Interaktivni dogodek, ki ga Maša Jazbec v sodelovanju s centrom za ustvarjalno otroštvo 
(Centre de Créations pour l'Enfance, Tinqueux, France) izvaja v sklopu mednarodnega 
projekta in francoskega festivala za otroško in mladinsko literaturo Partir en livre (Sprehod v 
knjige), se je med 11. in 22. 7. 2018 selil v različne kraje po Sloveniji.  
Cilj interaktivnega dogodka je predstavitev festivala, spodbujanje bralne kulture med mladimi 
in spoznavanje s kvalitetnimi in nagrajenimi knjižnimi poslasticami francoskega knjižnega 
trga. Glede na to, da so predstavljene knjige (najpogosteje slikanice) v francoskem jeziku, je 
namen predstavitev v Sloveniji tudi približevanje francoskega jezika na igriv in zabaven 
način. Ne gre torej za suhoparno knjižno promocijo, ampak za interaktivno igro, v kateri se 
spoprijateljijo slovenski in francoski jezik, kakovostne ilustracije in bralna radovednost.  
 
31. 11.   Dan reformacije (Bučna zabava in Sprehod po Trubarjevi Ljubljani)  
Na dan reformacije obeležujemo izid prve slovenske knjige leta 1550, zato smo na sprehodu 
po Ljubljani raziskovali, kje se je Primož Trubar gibal, kje je živel, ali ima svojo ulico in še kaj 
... Po sprehodu po Trubarjevi Ljubljani smo na vrtu Male ulice lovili zadnje jesenske žarke 
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med izrezovanjem buč, mandarinam risali bučne obraze in mimogrede še prisluhnili pravljici 
o Buči debeluči. Za vse izrezovalce buč smo spekli kostanj in skuhali velik lonec čaja. Ko se 
je znočilo, smo v buče skrili lučke in jih postavili vsem Ljubljančanom na ogled.  
 
30. 12. Prihod Dedka Mraza  
Kot vsako leto, nas je tudi letos v Mali ulici obiskal prijazni Dedek mraz, ki je raje kot 
sladkarije prinesel suho sadje in otrokom povedal nekaj zabavnih zgodbic. Kot je zapisano 
že pri pustovanju, tudi tu velja, da je za manjše otroke (1-4) obisk Dedka mraza v Mali ulici 
prijetnejše doživetje kot mnogo bolj pisan in glasen sprevod Dedka mraza na ljubljanskih 
ulicah. Veseli smo, da lahko ponudbo teh tradicionalnih prireditev dopolnjujemo tako, da 
zadostimo tudi družinam z najmlajšimi.  
 
KAZALNIK Načrtovano 

ob delovnikih 
Načrtovano ob 

vikendih in 
praznikih 

Skupaj 
načrtovano 

Skupaj izvedeno 

Št. aktivnosti 622 260 882 908 
Št. obiskovalcev  12.000 13.000 25.000 25.000* 
*število udeležencev je zaradi narave dogodka in pogojev udeležbe ocenjeno. 
 
 
OBČASNI DOGODKI 
 
Rojstnodnevne zabave 
Še vedno je naša prioriteta redni program za vse obiskovalce, zato skušamo praznovanja 
rojstnih dni izvajati zgolj v času, ko je obiskovalcev manj oz. ni večjih dejavnosti (npr. ob 
vikendih med 13 – 15 uro) ali pa izven delovnega časa oz. po 18. uri. V letu 2018 smo 
ponujali dve obliki zabave – dvourno, namenjeno otrokom od 4 – 7 leta za 10 udeležencev, 
in triurno za starejše otroke (8 – 11) za večje skupine otrok. Število izvedenih zabav se je v 
letu 2018 v primerjavi z letom 2017 rahlo zmanjšalo,  predvsem zaradi povečanega rednega 
programa. Izvedli smo skoraj 100 aktivnosti več kot lani v rednem programu, zaradi česar je 
bilo – kljub velikemu povpraševanju - na voljo manj prostih terminov.  
 
15. – 17. 6.  Mali festival (34 dogodkov v 2,5 dneh)  
Mali festival smo skrajšali na 2,5 dneva – petek popoldne ter sobota in nedelja. Fokus 
letošnjega festivala je bila glasba – koncerti, glasbene in instrumentalne delavnice, 
dopolnjena z glasbenimi predstavami ter stalno prisotno poslikavo obraza, izdelavo igrač in 
živali iz balonov ter izjemno odmevna instalacija z baloni na Mestnem trgu. Novost 
letošnjega leta so bili večerni dogodki, namenjeni predvsem odraslim obiskovalcem (dva 
koncerta in pripovedovalski dogodek).  
Mali festival smo ponovno oglaševali z jumbo plakati (sponzor Europlakat), v dnevnem 
časopisju iz z letaki, ki smo jih distribuirali po ljubljanskih vrtcih. Vstop na festival je bil za 
imetnike letnih vstopnic brezplačen, celodnevna vstopnina za enega otroka (+ spremljevalec) 
je bila 5 €, za družino pa 8 €. Program festivala je v prilogi. 
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Ulično delo v soseski Celovški dvori 
V mesecu marcu smo začeli z uličnim delom v Celovških dvorih. Namen tega projekta je, da  
Mala ulica ponudi kreativne in športne dejavnosti otrokom, ki ne prihajajo v družinski center 
in so večinoma prepuščeni ulici. Z različnimi športi skušamo spodbuditi skupinsko 
sodelovanje in prilagajanje, otroke naučiti fair-playa (termin se iz športa prenaša skozi vzgojo 
na življenje) in jih skozi ustvarjalnice spoznati z umetnostjo in športnimi disciplinami. Program 
je prvenstveno namenjen otrokom od 2 do 10 let. 
 
Med marcem in majem 2018 so v Celovških dvorih delovale različne organizacije, vse pa 
sledimo osnovnim vrednotam partnerstva (enakovrednost organizacij, zaupanje vase, med 
organizacijami ter na ravni soseske, čutimo odgovornost do nas ter do soseske, med seboj si 
pomagamo, koristi prebivalcev so na prvem mestu, naravnani smo k trajnosti, kakovost je 
pomembnejša od rezultatov, med seboj delimo svoje znanje in izkušnje). Sedmih dogodkov v 
izvedbi Male ulice  se je skupno udeležilo 133 otrok. 
 
Med počitnicami smo izvedli dva tedna strnjenih aktivnosti, jeseni pa nadaljevali z rednimi 
tedenskimi obiski. Od septembra do konca novembra (decembra zaradi mraza nismo izvajali 
aktivnosti) smo v soseski izvedli 10 gostovanj, ki se jih je skupno udeležilo 217 otrok. Med 
počitnicami (gl. Tudi Počitnice v Celovških dvorih) se je v desetih dneh aktivnosti udeležilo ca 
350 otrok.  
 
Pomemben element tega uspešnega projekta je gotovo stalnost, angažiranost in predanost 
ekipe – tri zunanje sodelavke Male ulice, vse še študentke, so se z otroki in tudi njihovimi 
družinami dobro spoznale. To je pomembno prispevalo k čustveni in socialni podpori 
otrokom, razreševanju konfliktov in uspešnejšemu vključevanju otrok v vrstniško skupino.  
 
Sobotni gozdni prehodi  
Gozdna pedagogika ponuja drugačen pristop dela z otroki, ki je zaradi svoje nevsiljivosti bolj 
učinkovit tako v izobraževalnem kot vzgojnem smislu. Za Počitnice v gozdu je izjemen 
interes, tako kot starši tudi sami opažamo velike razlike v obnašanju otrok - otroci so v gozdu 
praviloma bolj vodljivi in umirjeni, bolj pozorni do okolice in drugih otrok. Da bi staršem in 
otrokom ponudili še več priložnosti za skupna doživetja v naravi, smo spomladi pričeli izvajati 
sobotne gozdne sprehode. Kljub temu, da želimo sobotne sprehode izvajati v vsakem 
vremenu (kar je tudi smisel gozdne pedagogike), smo zaradi slabega vremena in posledično 
odsotnosti prijav v pomladnem času izvedli le štiri sobotne sprehode. Ti so se pričeli ob 9.30 
in trajali do 12.30, skupno število udeležencev je bilo 14. Izhodiščna točka je bila na vznožju 
Rožnika, od koder se je skupina po različnih poteh povzpela na vrh ali odšla proti Mostecu. 
Vsak sprehod je imel drug fokus opazovanja in raziskovanja: drevesa, gozdni opraševalci, 
vozli in velike zveri in njihove sledi. Kljub relativno majhni udeležbi v prvi polovici leta smo 
nadaljevali jeseni, po Počitnicah v gozdu, ko so bili sprehodi tudi bolje obiskani. Program 
izvaja samostojni strokovni sodelavec. 
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KAZALNIKI Načrtovano št. 
aktivnosti/dejansko 
št. aktivnost 

Načrtovano skupno št. 
udeležencev/dejansko 
skupno št. udeležencev 

Rojstnodnevne zabave 60 / 79 600 / 885 
Mali festival 1 / 1 800 / 600* 
Ulično delo v CD 30 / 27 450 / 700* 
Sobotni gozdni sprehodi 22 / 14 132 / 42 
Skupaj 113 / 121 1982 / 2227 
*število udeležencev je zaradi narave dogodka in pogojev udeležbe ocenjeno. 
 
Občasno varstvo otrok 
V letu 2018 smo izvedi 610 ur občasnega varstva otrok, kar je več kot 70% povišanje 
v primerjavi s predhodnim letom. 
 
 
DOPOLDANSKI PROGRAM ZA STARŠE 
 
Družinski center Mala ulica je prijetno in vedno bolj popularno zatočišče mladih mamic na 
porodniškem dopustu, pa tudi očkov, babic, dedkov in varušk. Prednosti prijetnega in 
varnega prostora po meri dojenčkov, kavarnica z njim prilagojeno ponudbo (organsko 
pridelane zelenjavne juhice, sokovi, kava), družba drugih mamic, nenazadnje pa tudi 
prijaznost, ustrežljivost in razumevanje naših strokovnih sodelavk so zmagovalna 
kombinacija, ki jo stalno nadgrajujemo z različnimi oblikami vadb in tečajev po meri staršev in 
dojenčkov. Če smo v predhodnem letu zabeležili opazno povečan obisk v dopoldanskem 
času, se je ta trend v letu 2018 še okrepil, tako da smo morali začasno dopolnjevanje 
dopoldanske ekipe urediti s stalnimi dopoldanskimi urniki.  
 
Dveh načrtovanih dejavnosti v letu 2018 sploh nismo začeli izvajati: Orientalskega plesa za 
mamice z dojenčki zato, ker v mesecu in pol preprosto nismo mogli formirati skupine vsaj 
treh udeleženk, za vodene Pogovore ob kavici pa je ob živahni dopoldanski dejavnosti 
preprosto zmanjkalo prostega termina in prostora. Potrebe po vodenih pogovorih verjetno ni 
tudi zato, ker so vse strokovne sodelavke izjemno pozorne do mladih mamic, z novimi 
obiskovalkami poklepetajo in jih vključijo v pogovor z drugimi mamami, tako da lahko mirno 
trdimo, da brez novih znanstev in prijateljstev iz Male ulice odidejo samo tiste mame, ki tega 
izrecno nočejo – teh pa pravzaprav še nismo opazili. Mala ulica je zagotovo najbolj živahna 
in oblegana dnevna soba za mamice na porodniškem dopustu v mestu.  
 
Pedokinetika 
Pedokinetiko smo izvajali v petih zaporednih terminih ob ponedeljkih. Zaradi velikega števila 
prijav smo bili primorani optimizirati način prijavljanja in organizacije dela, kar je omogočilo 
udeležbo več zainteresiranim mamam. Načrtovano število udeleženk smo krepko presegli.   
nam zaradi dodatne ponudbe in prijetnega prostora, kjer lahko po vadbi poklepetajo. 
Nezanemarljiva je tudi cena pedokinetike, ki je v Mali ulici nižja kot drugod, zato smo jeseni 
2018 omejili možnost nakupa paketov (paket obsega 5 obiskov) na dva, tretjega oz. vse 
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nadaljnje pakete pa lahko mame kupijo le v primeru nezapolnjenih skupin.  
 
Poporodni pilates: Mami in dojenček 
Poporodno vadbo za mame in dojenčke smo sprva (jeseni 2017) načrtovali le enkrat 
tedensko, spomladi 2018  smo zaradi velikega zanimanja in dolge čakalne liste vpeljali še en  
termin, pozno jeseni pa še enega.  
 
Vadba z dojenčki je namenjena mamicam najmanj tri mesece po porodu. Gre za kombinacijo 
pilatesa, joge in dinamičnega raztezanja. Kadar so dojenčki umirjeni ali spijo, vadbo 
zaključimo še s kratko meditacijo. Skupina je majhna, zato se vaditeljica lahko posveti vsaki 
udeleženki posebej.  
 
Tečaj masaže dojenčka  
Z redno masažo mamica otroka pomiri, saj se sprosti napetost v njegovem telesu. Živčni 
sistem se uravnovesi, dihanje poglobi, otrok pa se pod toplimi, ljubečimi maminimi rokami 
popolnoma sprosti, celo utrudi in včasih tudi zaspi. Po masaži je otrok tudi bolj lačen, zato 
dobro napreduje in se razvija. Stranski učinki vsakodnevne masaže niso samo sproščenost 
otroka in optimalen razvoj gibanja, posedanja, plazenja in hoje, mamici so podarjene tudi bolj 
mirne noči. Delavnico vodi pionirka na področju masaže dojenčkov pri nas, višja medicinska  
sestra Mojca Kurent.  
Od načrtovanih dveh tečajev smo izvedli samo enega v spomladanskem času, jeseni ni bilo 
zanimanja. 
 
Baby Signs  
Znakovni jezik za dojenčke je enostaven in naraven način komunikacije z otrokom, še 
preden spregovori. To so znaki, poenostavljene kretnje in naravni gibi, ki predstavljajo 
posamezne besede in enostavne pojme, kot so „jesti“, „mleko“ ali „še“. Znakovni jezik daje 
možnost dojenčku, da se izrazi, in staršem, da lažje razumejo njegove potrebe. Znakovni 
jezik za dojenčke, Baby Sings®, sta razvili Dr. Acredolo in Dr. Goodwyn, profesorici 
psihologije na kalifornijski univerzi Davis. Voditeljica druženj, ki potekajo enkrat mesečno, je 
Andreja Breznik Falk,  certificirana učiteljica Baby Signs.  
 
Orientalski ples za mamice 
Za orientalski ples je bilo zelo malo zanimanja, zato smo po začetnih poskusih sestave vsaj 
minimalne skupine to dejavnost opustili in jo v istem terminu nadomestili z »Fun little gym« 
za mamice in dojenčke/malčke. 
 
Pogovori ob kavici 
Pogovori ob kavici, ki smo jih načrtovali v jesenskem času,  naj bi omogočali platformo za 
navezavo stikov, klepet in izmenjavo izkušenj na neformalni, pa vendar vodeni osnovi. Ker 
smo dopoldanski program zaradi velikega povpraševanja tako okrepili, da so tovrstni 
pogovori sproti nastajali kar sami, brez naše oz. strokovne intervence, poleg tega za vodene 
pogovore ni bilo niti prostora niti potrebe, smo namero začasno opustili. 
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Delavnica o gibanju po porodu  
Strokovnjakinja za prehrano in inštruktorica pilatesa mamice seznanja z vajami, primernimi 
za posamezna obdobja po porodu, jih uči, kaj se s telesom dogaja med nosečnostjo in po 
njej in odgovarja na vrsto drugih vprašanj, ki se pojavljajo novopečenim mamicam v zvezi s 
spremembami telesa. Delavnice predstavljajo nekakšen uvod v pilates Mami in dojenček, 
obisk je bil dober, prav tako zanimanje, zato smo izvedli več delavnic od načrtovanih. 
Ugotavljamo, da je kombinacija uvodne, teoretične delavnice s praktičnim nadaljevanjem na 
redni vadbi dobra formula, ki jo bomo obdržali. 

 
Delavnice za nosečnice 
Strokovnjakinja za prehrano in instruktorica pilatesa nosečnice seznanja z vajami, primernimi 
za posamezna obdobja nosečnosti, pouči jih o diastazi in kako jo mamice same merijo, 
pokaže in preveri izvedbo vaj, primernih za vsako posameznico, predvsem vaj za krepitev 
medeničnega dna in dihalnih vaj, ki jim bodo pomagale pri porodu.  
 
Fun little gym 
Program, namenjen mamicam s starejšimi dojenčki in malčki, je nastal na pobudo mamic, 
stalnih obiskovalk Male ulice. Večinoma so vključene tujejezične mamice z otroki, ki niso v 
službi, zato se program izvaja v angleščini. Vadba je izjemno popularna, zato smo po začetni 
spomladanski skupini jeseni nadaljevali s kar dvema zaporednima skupinama. Program je 
zasnovala in ga vodi ena od samostojnih strokovnih sodelavk.  
 
KAZALNIKI – predvideno število izvedenih dejavnosti in število udeleženk 
 
Št. Dejavnost Načrtovano št. ponovitev 

v letu 2018 / Dejansko št. 
ponovitev  

Načrtovano skupno št. 
udeležencev / Dejansko 

št. udeležencev 
1 Pedokinetika 60/107 210/620 

2 Mami in dojenček    60/90 180/360 

3 Tečaj masaže  2/1 6/4 

4 Baby signs  20/8 34/24 

5 Orientalski ples 18/0 72/0 

6 Delavnice po porodu 6/7 30/35 

7 Pogovori ob kavici  10/0 60/0 

 Celostna vadba za  
nosečnice 

0/20 0/60 

 Delavnica za nosečnice 0/6 0/32 

 Fun little gym 0/33 0/330 

 Skupaj: 176/252 592/1465 
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PROGRAM ZA ŠOLARJE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 
 

POČITNIŠKO VARSTVO 
 
Šolarji so imeli v letu 2018 po en teden zimskih, jesenskih in novoletnih ter 10 tednov 
poletnih počitnic  - skupno torej 13 tednov. Zaradi praznikov smo v jesenskih in novoletnih 
počitnicah varstvo ponujali le ob delovnikih, torej planirano dva oz. tri dni, medtem ko so bile 
zimske in poletne počitnice izvedene v tedenskih terminih.  
 
ZIMSKO POČITNIŠKO VARSTVO (19. 2. – 23. 2.) 
 
Glavna tema zimskega počitniškega varstva je bila raziskovanje vremena. Udeleženci so si 
ogledali vremensko hišico na Rožniku, obiskala jih je meteorologinja Tanja Cegnar, s katero 
so se pogovarjali o podnebnih in s tem povezanih vremenskih spremembah, obisk Inštitut 
Jožefa Štefana. En počitniški dan je bil namenjen ogledu filma v Kinodvoru, en drsanju, 
zadnji dan pa so udeleženci pekli kruh in zmešali vsak svoj zeliščni čaj. Zimskega 
počitniškega varstva se je udeležilo skupno 21 otrok (sprejeli smo vse prijavljene otroke), 
povprečna ocena varstva je bila 5/5. 

 
POLETNE POČITNICE V MALI ULICI (26. 6. – 31. 8.) 
 
Za Počitnice v Mali ulici smo skupno prejeli 580 prijav (za 480 razpisanih mest), sprejeli pa 
smo 496 otrok. 84 otrok ni bilo sprejetih zaradi prepolnih skupin, neustrezne starosti ali pa so 
udeležbo odpovedali sami. Zaradi velikega povpraševanja še vedno omejujemo varstvo za 
posameznega otroka na dva tedna, v tretji teden smo vpisovali otroke naknadno, od 1. junija 
dalje, skupaj z otroki iz občin izven Ljubljane. V počitniško varstvo je bilo sprejetih 14 otrok s 
stalnim prebivališčem izven MOL. 
 
Kot vsako leto smo v Mali ulici izvajali tematske tedne; posamezno temo otroci na različne 
načine spoznavajo in »obdelujejo« vsak dan, praviloma v dopoldanskem času, med 10. in 
13. uro. Popoldne, po kosilu, je čas za prosto igro zunaj, na igrišču, prav tako kot je prosta 
ura do 9. ure zjutraj oz. do zajtrka. Razmerje med strukturiranim časom in prosto igro je 
uravnoteženo oz. v prid prosti igri. Opažamo, da starši otroke pogosto prijavljajo na naše 
počitnice glede na temo tedna; to sicer ne pomeni, da varstva ne potrebujejo, vendar pa 
večina staršev kombinira naše počitniško varstvo (ki je še vedno omejeno na dva tedna) z 
drugimi, ki imajo ves čas enak program. Še več, mnogo staršev planira celo svoj dopust 
glede na temo in sprejem otroka v počitniško varstvo pri nas! Tega smo pravzaprav veseli, 
saj nas prav kvaliteten program in razmerje otroci:odrasli (ki je še vedno 5:1) loči od ostalih 
ponudnikov počitniškega varstva. V poletnih Počitnicah v Mali ulici so bili udeleženi 204 
otroci.  
 
Teden 112 in 113 s Katjo (26.6. – 30. 6.) 
V tem tednu je bil naš glavni cilj otroke seznaniti in poučiti, kako odreagirati v primeru, da naš 
prijatelj, družinski član ali neznanec potrebuje prvo pomoč. Kaj je tisto kar otroci lahko 
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naredijo, kako odreagirajo in kateri dve številki lahko ob nesrečah pokličejo. Naučili smo se, 
da se ob klicu na številko 112 ali 113 vedno predstavimo, KDO kliče in povemo, KAJ se je 
zgodilo, KJE se je zgodilo, KDAJ se je zgodilo, KOLIKO je ponesrečencev, KAKŠNE so 
poškodbe in okoliščine nesreče. Na obiskih Gasilske postaje Bežigrad, reševalne in 
policijske postaje so gasilci, reševalci in policisti otrokom razkazali svoje delovno mesto in 
opremo, ki jo uporabljajo na delovnem mestu ter jim predstavili svoj poklic. Ocena prvega 
tedna Počitnic v Mali ulici je bila 5/5. 

 
 

 
 
 

 
 
Teden Zelena Ljubljana (2.7. – 6.7.) 
Da živimo v zeleni prestolnici, vidimo in čutimo vsi, ki se po Ljubljani odpravimo na kratek 
sprehod s široko odprtimi očmi. V zelenem tednu smo otrokom poskušali približati kakovost 
mestnega okolja, ki spodbuja k dvigu ožjih bivanjskih in širših prostorskih vrednot. Iz Male 
ulice smo se selili v betonske soseske, kjer smo iskali zelene kotičke, obiskali čim več 
mestnih parkov in uživali v prijetni senci dreves, kjer smo se pogovarjali o pomembnosti 
zelenja v mestu, čemu služi in za kaj nam koristi. Ocena drugega tedna Počitnic v Mali ulici 
je bila 4,96/5. 

 

 

● ● ● 

Marisa: »Končno je konec 
šole, vedno se tega tako 
veselim, ker vem, da me 

potem čakajo počitnice v Mali 
ulici.« 

Najeva mama: “Lepo prosim, 
če mi poveste, do kdaj imate 
varstvo, ker moj sin vsak dan 
znova govori, da sem prišla 
prekmalu? Danes pridem 
zadnja!” 
 
Večina staršev: “Imate še kak 
prost termin v teh počitnicah?” 

● ● ● 

 

● ● ● 

Draga Katja, najlepša hvala tudi vam, 
vzgojiteljem, da ste poskrbeli, da so naši 
otročički kvalitetno preživeli teden dni svojih 
počitnic, se dobro počutili in se super 
zabavali. Vse dobro J.B. 

● ● ● 
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Športno-gibalni teden (9.7. – 13.7.) 
Cilj tega tedna počitniškega varstva je bil otrokom predstaviti različne športne dejavnosti kot 
npr. Gibanje po tkaninah in obroču, Parkour urbanega gibanja, rolanja in drugih urbanih 
športov, kot so hoja po vrvi (slack-line), frizbi, plezanje po drevesih, badminton, … Na 
deževni dan smo se z otroki odpravili v Muzej iluzij in nato še na sprehod po mestu. 
Namen varstva je bilo predvsem spodbujanje in krepitev fine in grobe motorike otrok, aktivno 
preživljanje prostega časa otrok na prostem in  seznanjanje z različnimi manj poznanimi 
oblikami športnih aktivnosti. Samoumevno in mimogrede smo krepili športnega duha, vadili 
sodelovanje in kolegialnost. Ocena tretjega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 4,62/5. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Cirkuški teden (16.7. – 20.7.)    
V zabavnem tednu, polnem presenečenj, smo se učili žongliranja z različnimi rekviziti in 
preizkušali naše ravnotežje na številne načine, tudi s pomočjo hoje po traku in vrvi. Cirkuški 
mojstri so otrokom pokazali vrsto zanimivih veščin in jih naučili nekaterih trikov. Večino časa 
smo preživeli v ljubljanskih parkih, kjer je za cirkus dovolj prostora. Da bomo lahko vadili še 
doma, smo si nekaj cirkuških rekvizitov izdelali kar sami. Za piko na i pa nas je pričakala še 
prava cirkuška predstava in ognjeno presenečenje. Ocena četrtega tedna Počitnic v Mali ulici 
je bila 4,64/5. 

   
Kulinarični teden (23.7. – 27.7.) 
Smo to, kar jemo! Kaj jemo? Kaj najdemo na policah trgovin? Kaj je lokalno, kaj sezonsko in 
kaj res ekološko? Kaj je dobro in kaj je zdravo?  
Na zemljevidu obrobja Ljubljane smo poiskali Pot dobrot in se iz mesta umaknili v 
predmestje, med polja in travnike, na katerih se je pasla živina, na kmetijo, kjer se kokoši 
gibajo v velikem kokošnjaku in kjer imajo konji veliko ogrado za svobodno gibanje. Lokalni 
pridelovalci hrane v Savljah, Klečah in na Ježici okoliškim in tudi drugim prebivalcem 
omogočajo, da se prehranjujejo po načelu "z njive na mizo". Pot dobrot nas je vodila do teh 
kmetij, kjer smo zavihali rokave in se seznanili s kmetovanjem in pridelovanjem hrane ter 
nakupili sveže domače pridelke prav tam, kjer so bili pridelani. Na kmetiji so nam pokazali 

● ● ● 

Pohvalila bi vse animatorje, ki so zares lepo poskrbeli 
za čudovito preživet teden. Hčerka je bila zelo 
zadovoljna in z veseljem se bomo vrnili. 

● ● ● 

● ● ● 

Iskreno se zahvaljujem celotni ekipi Male ulici za izvrstno izpeljavo vseh programov, v katerih 
smo sodelovali (od organizacije do izvedbe). Naš otrok je z Malo ulico res zelo zadovoljen. 

Veliko uspeha in energije vam želimo še naprej! Mi pa si seveda želimo čim več 
subvencioniranih programov :) 

● ● ● 
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staro orodje in stroje, ki so jih s časom nadomestili novi in sodobni pripomočki za delo na 
kmetiji. Od ponedeljka do petka smo rezali, kuhali, mešali, cvrli, mesili in pekli v Mali ulici in 
izven nje. Zadišalo je tudi iz kuhinje, kjer smo se kot znanja željna kuharska skupina učili od 
kuharskih šefov.  
Otrokom smo želeli predstavit, kako trdo je kmetijsko delo in da hrana na naše krožnike ne 
prihaja samoumevno.  
Ocena petega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 4,64/5. 
 

 

  
 
 
Detektivski teden (30.7. – 3.8.) 
Na Detektivskem tednu smo raziskovali skrivnostno Fifijevo izginotje (po predlogi knjige 
Razigrana Ljubljana) in fotografske detajle mesta Ljubljana ter tako razvozlali mnoge uganke 
(MAO). Trenirali smo možgančke in reševali naloge, da nam je uspelo pobegniti iz 
zaklenjene sobe (Soba pobega), obiskal pa nas je tudi forenzik iz Nacionalnega forenzičnega 
laboratorija, ki nam je predstavil svoj poklic. 
Otrokom smo želeli v tem tednu predstaviti različna delovna področja in poklicev pri 
raziskovanju kaznivih dejanj, kot tudi krepitev kritičnega in analitičnega mišljenja, reševanja 
miselnih ugank in timskega dela. Ocena šestega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 4,62/5. 

● ● ● 

V imenu cele družine se vam 
zahvaljujem za en super teden, 
ki ga je Anže preživel v vaši 
družbi prejšnji teden. Zelo mu je 
bilo všeč in takoj je prosil, če se 
lahko tudi naslednje leto udeleži 
vaših aktivnosti :) Ob tem pa bi 
vas še lepo prosila, če mi lahko 
pošljete vse recepte za jedi, ki 
ste jih skupaj pripravljali (da jih 
bomo lahko naredili tudi doma). 
Vnaprej hvala in še enkrat 
najlepša hvala celi vaši ekipi. LP, 
Maša 

● ● ● 

 

● ● ● 

Pohvalila bi vse animatorje, ki so zares lepo poskrbeli za čudovito preživet teden. Hčerka je bila 
zelo zadovoljna in z veseljem se bomo vrnili. 

● ● ● 



 

 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI 

 

28 

Športni teden  (6.8. – 10.8.) 
Vemo, da je gibanje zelo pomembno, zato je športni teden odlična priložnost, da se vaš otrok 
dobro razgiba in nauči nekaj novega tudi med počitnicami. V drugem avgustovskem tednu 
smo izvedli športne igre v parku Tivoli, pohod na Rožnik, obiskali smo Lumpi park, se naužili 
vodnih iger, skupaj smo plezali in se zdivjali v »skate« parku, lovili ravnotežje in se učili hoditi 
na traku. V parku Tivoli so nas poučili o brazilski borilni veščini Capoeira in nam predstavili 
tudi brazilske instrumente. Cilji počitniškega tedna so spoznati nove športne discipline, 
uživati šport in uživati v prosti igri. Ocena sedmega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 4,75/5. 

 
Medkulturni teden z Manco  (13.8. – 17.8.) 
Ljubljana iz leta v leto postaja kulturno bolj raznolika. Ker v Mali ulici vidimo večkulturnost kot 
veliko prednost in privilegij, želimo s programom Medkulturnega tedna naše počitnikarje učiti 
in spodbujati k strpnosti, jim širiti obzorja, spodbujati solidarnost in prijateljstvo kljub vsem 
raznolikostim, ki med različnimi narodi, verami in kulturami obstajajo. Z obiski posameznikov 
in skupnosti različnih etničnih, verskih in kulturnih ozadij smo preko vseh čutov spoznavali 
njihovo kulinariko, jezik, glasbo in običaje. Ocena osmega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 
4,7/5. 

 
Za-čuti mesto z Manco (20.8. – 24.8.) 
Otrokom smo na igriv način pomagati spodbuditi radovednost in željo po raziskovanju mesta 
Ljubljane skozi vse čute. Preko raznolikih vsakodnevnih delavnic in obiskov različnih gostov 
smo se učili gledati in dojemati svet z vsemi čuti - torej z opazovanjem, s tipanjem, 
poslušanjem, vohanjem in tako dobili raznolike in bogate informacije o svojem 
vsakodnevnem okolju. Ocena devetega tedna Počitnic v Mali ulici je bila 4,75/5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

● ● ● 

Predvsem nam je bilo všeč, da so otroci preživeli večino časa v Tivoliju, kjer so bile temperature 
bolj znosne. Hčerki je bilo definitivno najbolj všeč  

spoznavanje novih športnih veščin. 

● ● ● 

● ● ● 

Pohvala ekipi, naš otrok se ima pri vas super. Se že veselimo gozdnih počitnic! 

● ● ● 

● ● ● 

Otrok se je udeležil enih počitnic od 1. razreda dalje v Mali ulici in užival tako zelo da je hotel še 
za 1 teden. Ker ni bilo mesta, je šel na Divje in uživa maksimalno. Vsi so krasni, z vsemi se 

razume, všeč mi je ker ni nek noro nabit program, ampak otroci res uživajo počitnice. Da ni neko 
noro učenje in divjanje temveč sprostitev. Kako vam uspe organizirati se ladjico, pa kino.... Ne 

vem . Super ste res. 

● ● ● 
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Filmski teden  (27.8. – 31.8.) 
Ste se kdaj spraševali, kako je možno, da včasih filmski igralci in domišljijski junaki nastopajo 
v filmu skupaj? Skrivnost tiči v tako imenovani uporabi greenscreen/ bluescreen ozadja 
(zeleno/ modro ozadje). V tem tednu smo tudi sami ustvarili tak igrano animirani film – 
preizkusili smo se tako v vlogi animatorjev kot igralcev. Seveda pa nismo ves čas tičali v 
filmu – dovolj časa smo imeli tudi za igro, park in norčije. Ocena desetega tedna Počitnic v 
Mali ulici je bila 4,75/5. 

 
POČITNICE V GOZDU  (26.6. – 31.8.) 
 
V Počitnice v gozdu smo v desetih tednih sprejeli 210 otrok. Ker večino otrok, ki prihaja 
počitnikovat k nam, dobro poznamo, saj se k nam praviloma vračajo vsako leto, lahko z 
gotovostjo trdimo, da so vsi otroci v gozdu mirnejši, manj prepirljivi, bolj obvladljivi, 
sodelovalni, prijazni in solidarni. V naravi so otroci tudi manj obremenjeni, svobodneje in bolj 
kreativno razmišljajo in se obnašajo bolj odgovorno. To, kar ugotavljajo strokovnjaki, lahko 
mirno potrdimo iz izkušenj – gozd izjemno pozitivno vpliva na obnašanje otrok, zato je nujno, 
da dejavnosti v čim večji meri izvajamo prav tam. V gozdu. Starši naša opažanja potrjujejo in 
so za to izkušnjo praviloma hvaležni, kar kaže vrsta zahvalnih pisem, ki jih dobivamo v Malo 
ulico po počitnicah. 
 
Počitnikarji so dan pričeli na travniku pri Gostilni Čad, od koder so se po zajtrku (na travi) 
povzpeli na Rožnik. Vsak dan so ubrali drugo pot, za seboj pa pustili bivake iz odlomljenih 
vej, kak mlinček na potočku in gugalnice iz odpadnega vejevja. Sproti so opazovali male 
talne živali, poslušali ptice in se naučili razlikovati med njihovim oglašanjem, iskali sledi divjih 
živali, si s pipcem urezali popotno palico, spoznavali užitne in strupene divje rastline, 
debatirali o klimatskih spremembah, pomenu gozda za življenje ljudi in živali, ekologiji in še 
čem. Sodelavec Boris, ki je po stroki gozdar, je imel za večino otroških vprašanj odgovore, 
čeprav znajo otroci seveda vedno presenetiti.  
Po kosilu v Gostilni na Rožniku je sledila igra na vrhu hriba ali ob vznožju, starše pa so 
umazani in utrujeni mali gozdarji pričakali na izhodiščni točki.  
Ocena počitnic V gozdu je bila 4,89/5. 

 
 
 
 
 
 
 

● ● ● 

Veliko pohvalo si zaslužite za celoten program in izvedbo; naš fantič je bil tako navdušen, da 
hoče naslednje leto ponovno k vam. Super ste! 

● ● ● 

● ● ● 

Fanta, vzgojitelja sta bila super in sta kljub vremenu poskrbela, da je sin vsak dan znova šel z 
navdušenjem v gozd. Zelo mi je všeč, da so otroci cel dan zunaj in recimo v naravi, brez nekih 
posebnih aktivnosti in brez nekega velikega cirkusa. Tudi vzgojitelji so povsem mirno in na izi 
obvladovali otroke in se imeli fino, vsi skupaj. ko vse izgleda tako enostavno, pomeni, da je res 
zelo v redu in da so vzgojitelji odlični (ker ni enostavno … ) 

● ● ● 
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POČITNICE »NA DIVJE!« (2.  – 6.  in 9. - 13. julij, 20. – 24. in 27. – 31. avgust) 
 
V Počitnice Na divje! smo sprejeli 82 otrok, ki jih je ob pomoči treh animatorjev iz Male ulice 
vodila arhitektka in mama štirih otrok Nina Vastl Štefe. 
Glavni namen programa je bil otroke spodbuditi k budnemu opazovanju, sproščenemu 
gibanju, samostojnosti in živahnemu ustvarjanju v naravi. Vse, kar smo zapisali v poglavju 
Počitnice v gozdu, velja tudi za ta program, ki je v celoti zasnovan tako, da otroci preko 
izkustvenega učenja spoznavajo pomen sobivanja z naravo in samopreskrbo, prav tako vsa 
pridobljena znanja in veščine krepijo otrokovo samostojnost ter kritično mišljenje. Z uporabo 
orodja želimo otroke opolnomočiti in opogumiti, hkrati pa jih naučiti varne in pravilne rabe 
žage in nožev – ugotavljamo namreč, da otroci doma sploh ne pridejo (oz. ne smejo priti) v 



 

 
 

LETNO POROČILO ZA LETO 2018 

JAVNI ZAVOD MALA ULICA – CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI 

 

31 

stik z ostrimi predmeti, čeprav so že zdavnaj šolarji. 
V štirih počitniških tednih smo se po tri dni družili v zeleni oazi skupnostnega vrta »Onkraj 
gradbišča« na Resljevi ulici v Ljubljani in v različnih zelenih prostorih po mestu (Grajski hrib, 
Tivoli). V zadnjih dveh dneh smo odšli z avtobusom oz. vlakom na izlet v okolico Ljubljane in 
cel dan preživeli v naravi. Predvidene smo imeli različne teme, ki smo jih prilagajali trenutnim 
vremenskim razmeram in dinamiki v skupini. 
Ocena počitnic Na divje je bila 4,80/5. 
 
 
ČASORISOVA NOVINARSKA ŠOLA (9. – 13.  IN  16. - 20. julij) 
 
Časorisove novinarske šole se je udeležilo 14 najstnikov od 6. - 9. razreda osnovne šole. 
Šolarji zadnje triade OŠ so pod mentorstvom Francija Keka in dr. Sonje Merljak Zdovc 
pripravljali novinarske prispevke in osvajali veščine pisanja, fotografiranja in ustvarjanja video 
vsebin. Osnovna tema tedna so bile lažne novice (fake news): kdaj so se prvič pojavile, na 
kakšne načine prejemamo lažne novice, kako se le-te razlikujejo v sliki in besedi, kako jih 
prepoznamo, predvsem pa, zakaj jih je treba preprečevati, ne-upoštevati in zatirati. 
S prejšnjo temo povezana je bila tudi razprava, kako različni akterji za uresničevanje svojih 

ciljev in vplivanje na posameznika in množico lahko uporabljajo filmski jezik. V praksi smo se 
ukvarjali s tem, kako lahko s pomočjo kadriranja, kompozicije in montaže neko dogodek ali 
dejanje predstavimo na različne načine. Vsak udeleženec je posnel lastni kratki igrani in 
dokumentarni film. 
Zagotovo  je bil za udeležence najbolj zabaven del filmske delavnice snemanje z mojstrom 
skrite kamere Francijem Kekom.  
Ocena počitnic Časoris je bila 4,46/5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● ● ● 

Komentar vodje varstva: Poseben občutek zadovoljstva in potrditve, da delam/o dobro je tudi, ko 
te ob poslavljanju otroci objamejo in te sprašujejo kdaj in kje  

boš zopet vodil skupino počitnikarjev.  
 

Komentar starša: Vse ji je bilo všeč, ampak blato je pa zmagalo! 

● ● ● 
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KAZALNIKI – ocene staršev iz anket poletnega počitniškega varstva 
 
Tip počitniškega 
varstva 
 

Počitnice v 
Mali ulici 
 

Počitnice 
Na divje 
 

Počitnice 
v gozdu 
 

Časoris* SKUPNA 
OCENA 

Iz anket staršev Povprečna ocena 
 

Kako ste bili vi 
zadovoljni s programom 
(izbor tedenskih tem in 
vsebine - 
ustvarjalnice, obiski, 
izleti ipd.) 

4,88 4,81 4,93 / 4,83 

Kako so bili s 
počitnicami zadovoljni 
vaši 
otroci? 

4,85 4,86 4,91 4,39 4,71 

Kako ocenjujete 
prehrano 
(organiziranost, 
kvaliteta, prilagodljivost 
glede na posebne 
potrebe otrok)? 

4,38 4,55 4,72 4,0 4,39 

Kako ocenjujete naše 
vzgojitelje in 
spremljevalce otrok? 

4,96 4,98 4,98 5 4,96 

SKUPNA OCENA 4,76 4,80 4,89 4,46  
* anketo so v Časorisovi počitniški šoli izpolnjevali najstniki in ne njihovi starši! 

 
Kot vsako leto nam skupno oceno počitniškega varstva znižuje prehrana, ki sicer ni zelo 
slabo, pa vendar daleč najslabše ocenjena. Verjamemo, da z zajtrki in popoldanskimi 
malicami, ki jih pripravljamo sami, uspešno krmarimo med željami otrok in načeli zdrave 
prehrane.  V pripravo obeh obrokov otroke tudi aktivno vključujemo, tako pri pripravi mize, 
rezanju, postrežbi in pospravljanju, ter se z njimi pogovarjamo tako o lepem in primernem 
obnašanju pri mizi kot o pomembnosti uravnotežene in zdrave prehrane. Veliko otrok ni 
navajenih pomoči pri mizi, pogosto še celo uporabe noža za mazanje namazov ne, zato smo 
veseli, da se v Mali ulici učijo te vrste odgovornosti in s tem pridobivajo samozavest. Ob njih 
pa se učijo tudi njihovi starši... Na kosilo smo v preteklem poletju hodili  v Dom upokojencev 
Tabor, kjer so se večinoma trudili, da ugodijo našim željam. Žal tudi tu krmarimo med željami 
(ki so večinoma stalno iste – ocvrt krompirček in dunajski zrezek) in uravnoteženo zdravo 
prehrano, ki bi jo radi ponudili ali vsaj predstavili otrokom.  Čarobne formule še nismo našli, 
verjetno je tudi ne bomo, saj je to predvsem naloga staršev.  
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POČITNICE V CELOVŠKIH DVORIH (ULIČNO DELO)  (16. – 20. in 23. – 27. julij) 
 

Redno tedensko gostovanje ob ponedeljkovih popoldnevih smo poleti nadgradili  z dvema 
tednoma počitniških aktivnosti. K temu nas je spodbudilo lastno zaznavanje potrebe v tej 
soseski kot tudi spodbuda in prošnja stanovalcev in otrok. Počitnice v Celovških dvorih so 
potekale vsak dan med 10:00 ter 15:00 uro. Vsakodnevno se je aktivnosti udeležilo 20 – 40 
otrok v starosti od 4-10 let, aktivnosti pa so vodile stalne izvajalke.  
 
Otroci so s spodbudo in mentorstvom izvajalk spoznavali različne športne in družabne igre, 
ustvarjali z različnimi materiali, peli, plesali in klepetali. Cilj uličnega dela je ponuditi otrokom 
nekaj več: spodbuditi skupinsko delo z različnimi športi, spodbuditi sodelovanje in 
prilagajanje, naučiti fair-playa, spoznavanje pravil namiznih iger, naučiti osnovna pravila 
obnašanja v skupini, s celotedensko delavnico “Plakat lepih misli” pa spodbuditi otroke k 
ustvarjanju ter pogovoru o lepih dejanjih. V  igri smo se  učili  novih besed za razširitev 
besednega zaklada ter pravil obnašanja pri športu in v življenju. Izvajalke so spremljale 
odzive otrok in se tudi same odzivale na njihove spodbude, provokacije ali nesoglasja. 
Njihova prisotnost  je po besedah staršev in stanovalcev bistveno omilila otroške prepire in 
nesoglasja, predvsem pa umirila njihove igre in obnašanje tako, da za stanovalce niso bili 
več moteči.  
 
Prebivalci Celovških dvorov so zadovoljni z našim delom in  želijo, da bi se počitniške 
aktivnosti odvijale dlje kot dva tedna v letu. Starši so opazili, da naše delo ni le ponudba in 
organizacija raznih aktivnosti, temveč vzgoja preko igre ter povezovanje otrok med seboj. 
Otroci so se v dveh tednih naučili pomagati drug drugemu ter se bolj spoštljivo obnašati tako 
med seboj kot tudi do odraslih. Z našim delom so bili starši zelo zadovoljni. 
 

● ● ● 

… Zelo nam je žal, da v tako veliki soseski z veliko otrok nimamo mladinskega centra za otroke, 
kjer bi se otroci družili in ustvarjali tudi v hladnejših letnih časih. Posledično se družijo po 
stopniščih, podzemnih garažah iz 4 nivojev, ko jim postane dolgčas vdirajo v skupne prostore, 
uničujejo stvari, sprožajo gasilne aparate, požarne in CO alarme itd. Skratka dela se škoda. 
Dodatni argumenti za nujnost ureditve mladinskega centra za otroke za MOL so prihajajoče 
nove gradnje dveh 21-nadstropnih stanovanjskih nebotičnikov tik ob Celovških dvorih (v 
gradbeni jami) in štirih 15-nadstropnih stolpnic med bodočim trgovskim centrom Spar in Ulico 
ljubljanskih brigad. To pomeni skupaj 450 novih stanovanj (226 in 224) in še cca. 1500 novih 
stanovalcev na tako zgoščenem prostoru. Poleg tega sta trenutno oba mladinska centra v Šiški 
na drugi strani Celovške ceste, kar zaradi varnosti pri prečkanju 4-pasovnice ni primerno za 
otroke. 
 
Hvala za angažiranje vaših sodelavk iz družinskega centra Mala ulica. Še prihajajte, ste 
dobrodošli v naši soseski. 
 
Lep pozdrav, 
Miloš Makivić (starš, stanovalec in član nadzornega odbora lastnikov v CD) 

● ● ● 
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JESENOVANJE (29. in 30. oktober) 
 
Dva dneva letošnjih jesenskih počitnic smo preživeli v Polhograjski graščini, kjer smo se 
prepustili jesensko-čarovniškim izzivom; buče, pohod po pravljično-doživljajski poti, večerna 
poslikava obrazov, strašljive zgodbe in čarobni napoji so samo delček doživetij, ki so 
razveselile počitnikarje. To je bil zelo uspešen poskus drugačne oblike počitniškega varstva 
oz. njegove nadgradnje – dvodnevni izlet, o čemer smo že dolgo razmišljali. Letos smo lahko 
svoje želje in načrte uresničili tudi zaradi ugodnega koledarja, ki je v počitniškem tednu 
postregel z le dvema delovnima dnevoma (če ne štejemo petka, stisnjenega med praznike in 
vikend). Kljub temu, da so bili s 14 udeleženci trije odrasli, dva zaposlena in en študent, 
dodaten par rok ne bi bil odveč. Vsekakor izkušnja, ki jo bomo še ponavljali.  
 
NOVOLETNE POČITNICE (27. in 28. december) 
 
Zaradi razporeditve prazničnih dni sta bila v tednu med Božičem in koncem leta le dva 
delovna dneva, v katerih smo izvedli počitniško varstvo. Prvi dan smo zabeležili 10 
udeležencev, dan kasneje pa 8. Otroci so imeli pester program – prvi dan so si ogledali  film 
v Kinodvoru, po kosilu pa so se povzpeli na Nebotičnik in si z vrha ogledali Ljubljano. Drugi 
dan so obiskali Ljubljanski grad, si ogledali Lutkovni muzej in Zmajevo razstavo, nato pa so 
si Ljubljano ogledali s še malo višje točke kot dan prej. Popoldan so zaključili na igrišču OŠ 
Tone Čufar.  
 
 
DRUGI DOGODKI ZA ŠOLARJE 
 
Pižama party  
Z zabavami v pižamah med šolskim letom vzdržujemo stik s šolarji, ki k nam hodijo v 
počitniško varstvo. Izvedli smo tri tematske zabave (pustno, Noč knjige in božično) za 
skupine 15-20 otrok, ki so se zabavali od 18. do 22. ure. Na tem mestu posebej 
izpostavljamo Noč knjige, ki smo jo izvedli 20. aprila v okviru istoimenske mednarodne 
akcije: 
Letošnja Noč knjige v Cankarjevem letu je bila priložnost, da pisatelja spoznamo in 
odkrijemo takšnega, kot ga do sedaj še nismo poznali ... V mraku smo se podali proti 
Rožniku, kjer je Ivan Cankar bival vse do smrti. V spominski sobi gostilne smo povečerjali, 
potem pa se z lučkami odpravili nazaj v Malo ulico, kjer smo nalupili hruške, jih lepo 
razporedili v sušilni aparat in počakali, da se do jutra posušijo. Ko so nebo posule zvezde, 
smo ugasnili luči, prižgali kresničke in se udobno namestili vsak v svojo spalno vrečo ter 
začeli z branjem Cankarjevega mladinskega dela Pehar suhih hrušk. Sledile so še druge 
zgodbe. Vse dokler se trudne oči niso zaprle. Zjutraj je otroke pričakal (poleg ostalih živil 
seveda) pehar suhih hrušk za zajtrk, ob čemer smo prebrali še zadnjo zgodbo ... o peharju 
suhih hrušk seveda. 
 
Sobotni gozdni sprehodi 
 … so namenjeni tudi šolarjem, ki se za razliko od predšolskih otrok aktivnosti udeležujejo 
sami. Več o gozdnih sprehodih na strani 20. 
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IZOBRAŽEVALNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST 
 
PREDAVANJA, POGOVORI IN SREČANJA ZA STARŠE  

Program predavanj, pogovorov in srečanj smo v celoti izvedli. Kljub temu, da imajo tudi v 
šolah in vrtcih včasih celo isti ali podoben program predavanj in pogovorov, opažamo, da 
starši raje prihajajo k nam kot v institucijo, ki jo obiskuje njihov otrok – ne želijo se 
izpostavljati pred učitelji ali vzgojitelji svojega otroka ali narediti »napačnega« vtisa. Pri nas 
so starši bolj sproščeni, vzdušje je neformalno, zato so tudi pogovori po predavanjih 
ponavadi zelo dolgi in intenzivni.  

Pomladanski sklop predavanj ob sredah zvečer smo izvajali v sodelovanju z Zvezo 
prijateljev Mladine Ljubljana in Zavodom Manami, ki deluje po principih Familylab (Jasper 
Juul). Predavanja so namenjena staršem predšolskih otrok in mlajših šolarjev, trajajo 60-90 
minut, predavanjem je sledil pogovor s starši.  

10. 1.   Mož in oče – predavanje zate 
17. 1.   Agresivnost in empatija – eksistencialna dvojčka 
24. 1.   Nesoglasja partnerjev in različnost v vzgoji kot priložnost za rast 
31. 1.   Empatija do sebe 
28. 2.   Socializacija otroške agresivnosti 
07. 3.   Visoko občutljivi otroci - kako živeti z njimi? 
14. 3.   Otroci z močno voljo - avtonomni otroci 
21. 3.   Video večer: Deveta inteligentnost - modrost srca 
28. 3.  Video večer: Jesper Juul - Dialog s starši 
10. 10. Ko me otrok razjezi!: 
24. 10. Vse za družino! Kje sem pa jaz? 
7. 11.   Problemkanje z Ivano Gradišnik 
21. 11. Mož in oče – predavanje zate 
 
Predavanj se je udeležilo v povprečju 9 staršev, skupno 117.  

 
NEVERJETNA LETA 
 
Program Neverjetna leta je sestavljen iz intervenc, namenjenih staršem, otrokom in učiteljem 
in predstavljaja enega najuspešnejših programov za preprečevanje in zdravljenje vedenjskih 
težav otrok. Gre za sklop dopolnjujočih programov dela za posamezne skupine: starši 
mlajših/starejših otrok (Treningi starševstva), otroci (po starostnih skupinah – t.i. “Dino” 
program), vrtci in šole (vzgojitelji in učitelji). Učinkovitost teh programov je bila potrjena v 
številnih raziskavah in sistematičnih preglednih člankih. 
 
V Javnem zavodu Mala ulica treninge starševstva »Neverjetna leta« izvajamo že od leta 
2015 in z vsako novo skupino se kaže vse večja potreba po tovrstnih treningih. V ta namen 
treninge redno izvajamo, obenem pa zanje iščemo različne vire sofinanciranja. Septembra 
2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje RS uvrstilo med programe krepitve 
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duševnega zdravja, ki jih omenjeno ministrstvo sofinancira, kar predstavlja pomemben 
mejnik implementacije programa Neverjetna leta v slovenski prostor. Mala ulica je bila na 
razpisu MZ izbrana kot nosilec projekta, ki  koordinira delo 9 partnerskih organizacij, obenem 
pa tudi sami izvajamo Treninge starševstva – sami smo v okviru projekta, financiranega s 
strani MZ v letu 2018 zaključili eno Dino skupino in dva Treninga starševstva, delo z drugo 
Dino skupino pa smo pričeli konec leta.   V projekt NL-MZ je bilo v letu 2018 vključenih 23 
staršev in 6 otrok.  
 
V mesecu marcu 2018 smo za izvajanje Treningov starševstva pridobili še sredstva 
Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, ki nam je omogočilo, da 
smo v letu 2018 izvedli Treninge starševstva še za dve skupini v jesenskem času. V ti dve 
skupini je bilo vključenih 24 staršev.  
 
Trenutno je Mala ulica edini izvajalec Dino programa v Sloveniji, čeprav program kot izredno 
učinkovit prepoznavajo tako starši kot strokovni delavci, učitelji in vzgojitelji otrok, ki so v 
program vključeni. Izvajalke Dino programa pogosto svetujejo, usmerjajo in mentorirajo 
strokovne delavce, ki se v šoli ali vrtcu ukvarjajo z vzgojno zahtevnejšimi otroki, ki obiskujejo 
Dino šolo.  V prihodnosti bo nujno potrebno razmišljati o formalizaciji tega dela ter dodatnem 
usposabljanju izvajalk Dino programa.  Pomembno je tudi poudariti, da je program 
Neverjetna leta inkorporiran v celotno delo Male ulice – tako s starši kot otroki. Elemente 
programa izredno uspešno uporabljamo v vsakdanjem delu, še bolj pa se koristnost in 
učinkovitost tega znanja kaže v počitniškem varstvu.  
 
16. 3.  smo organizirali Projektno konferenco programa Neverjetna leta, na kateri so kot 
častne gostje sodelovale varuhinja človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer, ministrica za 
zdravje gospa Milojka Kolar Celarc in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti gospa dr. Anja Kopač Mrak. Našemu vabilu so se odzvali tudi drugi predstavniki 
Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Mestne občine Ljubljana, predstavniki centrov 
za socialno delo in druga zainteresirana javnost. Na konferenci smo predstavili program 
Neverjetna leta, osvetlili njegovo izvajanje v partnerskih organizacijah, posebej v centrih za 
socialno delo in njegov pomen za področje pomoči družinam, zaščite otrok, žrtev nasilja ali 
drugega slabega ravnanja ter podpore zdravega čustvenega in socialnega odraščanja otrok.  
 
V začetku junija smo izvedli Izobraževanje za nove voditelje treningov starševstva 
(zaradi hujših zdravstvenih težav predavateljice smo izobraževanje prekinili in preostali del 
izobraževanja izvedli septembra) in dodatno izobraževanje za »home-coaching« ter za delo 
s starejšimi otroki oz. mlajšimi najstniki (8-12), ki so se ga med 24 udeleženci iz cele 
Slovenije udeležile tudi štiri v Mali ulici zaposlene sodelavke. Štiri od petih izvajalcev 
programa za otroke in starše v Mali ulici so torej izobraženi na osnovnem in nadaljevalnem 
nivoju (vsi program tudi aktivno izvajajo),  dve sodelavki pa sta tik pred pridobitvijo certifikata, 
ki med drugim omogoča izvedbo intervizije drugim izvajalcem.  
 
5. junija smo izvedli Mednarodni simpozij »Neverjetna leta v šoli«, kjer so bile 
predavateljice poleg dr. Metke Kuhar in prim. dr. Anice Mikuš-Kos še  dr. Sue Evans (Centre 
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for Evidence Based Early Interwention, Bangor University, VB), Siri Gammelsaeter iz 
Norveške in dr. Caroline White (klinična psihologinja, The Children and Parents Service, 
Manchaster, VB). Vse tri gostje iz tujine so certificirane izvajalke izobraževanj za izvajalce 
treningov in vseh drugih oblik programa Neverjetna leta; kot zanimivost naj omenimo, da je v 
svetu le 9 strokovnjakov za izvajanje programa tega ranga.  
 
Decembra je bilo izvedeno prvo izobraževanje programa »Neverjetna leta v šoli« za učitelje 
in strokovne delavce. Mala ulica je bila vključena v priprave izobraževanja, v katerem se 
izobražujeta tudi dva naša zunanja sodelavca, nismo pa aktivno sodelovali v izobraževanju.  
 
 
ZAMISLICE 

 

O pomembnosti zgodnjih interakcij seznanjam vse novopečene starše z Zamislicami. 
Droben, a pomemben pripomoček, ki na 30 priročnih karticah ponuja ideje za  preproste 
aktivnosti z dojenčki kjerkoli in kadarkoli, s katerimi spodbujamo celostni razvoj otroka. Poleg 
opisa konkretne dejavnosti je navedena tudi kratka razlaga, zakaj je ta dejavnost pomembna 
oz. kaj/ katero področje pri otroku razvija. S tem želimo starše opogumiti in jih spodbuditi k 
aktivnostim z otroki. Želimo ozavestiti pomembnost še tako “nepomembnih” dejanj, kot je 
petje, ples ali štetje prstkov … vse to ni le igra, ampak dejavnost, ki intenzivno spodbuja 
razvoj otroških možganov  in oblikuje njihovo prihodnost.   
 
Gradivo smo pripravili v sodelovanju z oblikovalko Matejo Panter, Pedagoškim inštitutom 
(avtorstvo Zamislic) in Komisijo za razvojne ambulante ZDL, ki je Zamislice revidirala. S 
projektom Zamislice posegamo v mnogo širši prostor, kot ga lahko »pokrijemo« z družinskim 
centrom, hkrati pa na ta račun povečujemo obisk mamic na porodniškem dopustu. 
 
Zamislice smo v sodelovanju z MOL oz. Oddelkom za zdravstvo in socialo distribuirali vsem 
pediatrom v MOL. 9. januarja je bila  izvedena tiskovna konferenca, ki se je je udeležilo 9 
novinarjev, prispevki o Zamislicah pa so bili objavljeni v Delu, Dnevniku, Nedelu, revijah 
Zarja in Moj malček ter na nekaj spletnih portalih in blogih.  Zamislice smo osebno predstavili 
tudi strokovnim teamom pediatrov v ZD Vič, ZD Moste in ZD Šiška. Pediatri so Zamislice 
izjemno dobro sprejeli, poudarili so njihovo potrebnost in izrazili podporo in željo po 
nadaljevanju projekta. Sprejeli smo tudi predlog pediatrov, da Zamislice v letošnjem letu 
delijo vsem otrokom do dopolnjenega 1. leta starosti in ne le na prvem pediatričnem 
pregledu. 
  
V drugi polovici leta smo v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom pričeli z evalvacijo projekta 
preko spletnega vprašalnika. Žal je bil odziv slab, zato bomo načrtovano izvedbo evalvacije 
podaljšali do konca šolskega leta 2018/19. Na podlagi izsledkov evalvacije bomo  pričeli z 
aktivnostmi za spletno aplikacijo Zamislic ter za nadaljevanje projekta – Zamislice za otroke 
od 1-3 leta.  
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(SPLETNA) KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI 

V preteklem letu smo zaradi zahtev GDPR morali prenoviti bazo prejemnikov e-novic in v 
zvezi s tem uskladiti notranje akte zavoda. Baza prejemnikov se je pričakovano zmanjšala, 
zato smo močno intenzivirali objavljanje posameznih aktivnosti na družabnih omrežjih. Poleg 
Facebooka, kjer imamo skoraj 5.000 sledilcev, smo aktivirali še Instagram, kjer imamo  
trenutno 345 uporabnikov. E-novice smo pošiljali redkeje, zgolj za večje dogodke. 
Poleg spletne strani Male ulice (www.malaulica.si), ki jo redno posodabljamo, urejamo in 
redno posodabljamo tudi spletno stran programa Neverjetna leta (www.neverjetna-leta.si). 
 
 
PROJEKTNA IN MEDNARODNA SODELOVANJA 
 
KINODVOR – PRVIČ V KINO 
 

Projekt Prvič v kino izvajamo v sodelovanju z Združenjem Sezam v Kinodvoru. Gre za prve 
oglede filma v kinu, namenjene  otrokom med 2. in 3. letom starosti. Program je potekal 
vsako soboto ob 10. uri, od januarja do konca aprila ter od septembra do decembra.  Izbrani 
filmski program, ki ga gostiteljici dopoldneva najprej osebno predstavita otrokom, je 
vsebinsko, časovno in zvokovno prilagojen najmlajšim. Pričarata družinski kino, prijetno 
vzdušje, komunicirata za otroki že ko prihajajo v kino, pozdravita. Sta glavni obraz kina vsako 
soboto zjutraj, po ogledu filma pa poskrbita za izvedbo ustvarjalnega programa, ki je običajno  
vezan na vsebino filma. Koncept spremljevalnega programa pripravlja vodja programa v Mali 
ulici skupaj z vodjo programa in filmske vzgoje za mlada občinstva Kinodvora. 
 
V obdobju januar – april smo pod vodstvom vodje programa v Mali ulici, Katjo Poznič, skupaj 
z vodjo programa iz Kinodvora in desetimi animatorkami, pripravili program za 16 
ustvarjalnic, vezanih na  izbrani film. 16 dogodkov se je skupno udeležilo 1016 otrok,   
ustvarjalni igri pa se je pridružila dobra polovica obiskovalcev, običajno med 35 in 45 otrok v 
enem sobotnem dopoldnevu. V obdobju september – december smo pripravili program za 13 
ustvarjalnic, ki se jih je udeležilo 1156 otrok, običajno med 15 in 30 otrok v enem sobotnem 
dopoldnevu.  

Sodelovanje s Kinodvorom in združenjem Sezam v tem projektu bomo nadaljevali, saj z 
delovanjem na drugih lokacijah širimo svojo dejavnost, promoviramo redno dejavnost Male 
ulice, predvsem pa pridobivamo in delimo izkušnje in ideje z sorodnimi organizacijami in 
izvajalci.  
 
ERASMUS + 
 
V začetku leta 2018 smo se kot partnerska organizacija pridružili belgijskemu Kind en Gezin 
v mednarodnem strateškem partnerstvu na Erasmus+ razpisu s projektom »Increasing 
Accessibility of integrated ECEC-services to support all families with young children«. 
Gre za sodelovanje pri inovacijah in izmenjavi dobrih praks, v katerem kot strateški partnerji 
nastopajo še belgijski VBJK, finski THL, poljska Uniwersytet Mikolaja Kopernika in norveška 
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Universitetet i Tromsoe. Konec junija smo prejeli novico, da je bila naša kandidatura 
uspešna.  
 
Moč sodelovanja ter koriščenja visokokakovostnih programov in centrov predšolske vzgoje in 
izobraževanja (ECEC) ima dolgoročne pozitivne učinke tako za posameznike kot za družbo. 
Tovrstni ECEC podpirajo celovit razvoj majhnih otrok in jim ponujajo po eni strani varno in 
spodbudno okolje, po drugi pa družabni prostor, v katerem lahko interaktirajo s svojimi 
vrstniki. ECEC lahko služijo tudi kot kraji srečevanj staršev, ki lahko tam izmenjujejo in delijo 
svoje izkušnje ter skrbi, s katerimi se spopadajo pri vzgoji otrok. 
 
V mnogih evropskih državah je povečanje dostopa do cenovno ugodnega in 
visokokakovostnega predšolskega izobraževanja eden glavnih izzivov; otroci iz družin z 
nizkimi dohodki in/ali priseljenci se srečujejo z ovirami pri dostopu do visokokakovostnih 
ECEC, zato mora biti vključevanje vseh otrok ter jamstvo, da nihče ne bo izključen, osnovni 
cilj vseh držav članic. Vlaganje v inkluzivno, visokokakovostno predšolsko vzgojo in 
izobraževanje ima namreč dodano vrednost tako za otroke in njihove družine kot tudi za 
družbo v celoti. 
 
V začetku projekta, jeseni 2018, smo dopolnili vso potrebno projektno dokumentacijo in 
sodelovali na dveh skype konferencah. 
 
SODELOVANJE Z AZILNIM DOMOM  
 

Sodelovanje z azilnim domom poteka na individualni bazi, azilanti prihajajo v Malo ulico 
praviloma s prostovoljci, vendar je njihovo število relativno majhno in jih ne beležimo 
posebej. Obisk tudi zelo niha, občasno prihajajo bolj intenzivno, potem spet popolnoma 
prenehajo. V zvezi s temi obiski beležimo zgolj pozitivne odzive. Obisk zanje je brezplačen.  
   
SODELOVANJE S KRALJI ULICE 

 
V letu 2018 smo pričeli sodelovati z družinami iz društva Kralji ulice, od koder so v spremstvu 
prostovoljcev napoteni otroci iz socialno ogroženih družin. Obiska posebej nismo beležili, saj 
je relativno majhen, smo pa prejeli pozitiven odziv s strani ostalih obiskovalcev. Obisk za te 
otroke je brezplačen.  
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Med prvomajskimi prazniki smo izvršili nekaj nujnih popravljalnih del (popravilo parketa v 
mali in veliki igralnici, popravilo recepcijskega pulta in popravilo puščajoče vodovodne 
naprave v šanku skupaj z mizarskimi deli). Prav tako smo zamenjali oz. preoblekli nekaj 
strganih blazin oz. oblazinjenih delov v igralnici.  Kupili smo tudi tri manjše stabilizacijske 
otroške stolčke za veliko igralnico. 
 
Zaradi samodejnega sesutja steklenih vrat v veliko igralnico smo morali vrata zamenjati. 
Vzrok je po oceni strokovnjaka najverjetneje napaka v materialu, ki se je ne da predvideti, ali 
močnejši udarec v vrata. Na srečo se je nesreča zgodila ponoči, tako da razen manjših 
poškodb pulta v recepciji ni bilo posledic. Preventivno smo v juliju zamenjali še druga 
steklena vrata.  
 
Zaradi povešenosti vrtnih vrat je bil sistem zaklepanja pogosto okvarjen. Poleti se ga 
preprosto ni več dalo popraviti, zato smo bili primorani naročiti nova vrata, zaradi izgleda in 
spomeniškega varstva izdelana po meri.  
 
Spisek nabavljenih osnovnih sredstev je v prilogi. 
  

7. POROČILO O INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU IN NABAVI OPREME 
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO 

 

 

1. Uvod 
 

Računovodsko letno poročilo za leto 2018 je pripravljeno na podlagi: 

 

• Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), 

• Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe), 

• Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in spremembe), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe), 

• Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe), 

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe), 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu ter kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 117/02 in spremembe), 

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe). 

 

Letno poročilo je bilo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. Potrdilo 
in računovodski izkazi so v prilogi tega poročila. 

 

2. Splošno o računovodskem poročilu 
 

Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 
115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega: 
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• bilanco stanja, 

• izkaz prihodkov in odhodkov ter 

• pojasnila k obema računovodskima izkazoma. 

Bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov sta pripravljena na predpisanih  in s 
pravilnikom določenih obrazcih, ki sta dosegljivi na spletni strani http://www.ajpes.si. 

 

Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika: 

o obvezni prilogi k bilanci stanja: 
 pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev in 
 pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 

o obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: 
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, 
 izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
 izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
 izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

Naštete priloge so prav tako pripravljene na predpisanih obrazcih, ki so dosegljivi preko 
spletne Strani AJPES. 

Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in 
povzemajo določbe 26. člena pravilnika. 

 

3. Računovodske informacije 
 

 Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 
javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

 

Javni zavod Mala ulica vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe, 
ločeno od prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke 
evidentira v skladu z določili 48. in 60. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

  

Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz 
sredstev javnih financ, ter drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so 
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predvsem namenski prihodki staršev otrok za izvajanje počitniškega varstva, dnevnega 
varstva otrok, finančni prihodki ter drugi prihodki. 

Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova delovanja čajnice   in oddaje 
prostorov v uporabo ter prihodki staršev za  rojstnodnevne proslave. 

Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamezna področja, kot so 
splošni stroški, programski stroški ter stroški povezani s tržno dejavnostjo. Vendar pa v 
okviru posameznega stroškovnega mesta zavod nima določenih sodil za delitev odhodkov 
na odhodke iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Odhodki, ki so neposredno 
povezani  s tržno dejavnostjo (čajnica) so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov v 
dejanskem znesku, pri ostalih odhodkih pa je  upoštevano razmerje med prihodki od 
poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz tržne 
dejavnosti. 

 

 Dolgoročne rezervacije 
 

Zavod nima dolgoročnih rezervacij.  

 

 Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in 
odhodkov 

 

Zavod na dan 31.12.2018 izkazuje v bilanci stanja nerazporejen presežek prihodkov nad 
odhodki v višini  1.588 €  po obdavčitvi, iz preteklih let pa 89.540 €. Po razporeditvi 
nerazporejenega presežka prihodkov nad odhodki v znesku 9.338 € na sredstva v 
upravljanju za nakup osnovnih sredstev, ostane konec leta 2018 še  82.130 € 
nerazporejenega presežka prihodkov, ki ga bo zavod porabil za nakup opreme v 
naslednjih obdobjih. 

 

 Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo 
oziroma razlog neplačila 

 

Ob koncu leta 2018 so v bilanci stanja izkazane  terjatve v znesku 91.838 € in sicer: 

• terjatve do uporabnikov EKN v višini 2.906 €. 

• dani predujmi in varščine v znesku 45 € 

• dobroimetje  na  računu v znesku 81.239 € 
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• denarna sredstva v blagajni čajnice 1.090 €   

• terjatve do kupcev 385 €  

• ostale kratkoročne terjatve  6.173 €  

Terjatve se poravnavajo v rokih.  

Aktivne časovne razmejitve v znesku 71.204 € vsebujejo kratkoročno odložene stroške v 
znesku 17.600 € za neplačane stroške za leto 2018 s strani ustanovitelja  in plačane 
letalske karte za leto 2019,  prehodno nezaračunane prihodke v znesku 19.845 €, ki 
predstavljajo zahtevke do ustanovitelja za stroške plač in stroške delovanja zavoda, 1.471 
€ pa je avans Ministrstva za zdravje, 32.288 € je  avans za stroške projekta Ministrstva za 
zdravje zunanjim partnerjem.  

 

 Podatki o neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta 
zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila 

 

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018  znašajo 97.465 €, od tega: 

 

•             Obveznosti za prejete predujme  114 € 

• obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v višini 13.972  €, 

• obveznosti do dobaviteljev v višini  25.541 €, 

• obveznosti za dajatve iz naslova plač in drugih dohodkov v višini  2.260 € 

•            obveznosti do uporabnikov EKN v višini  55.578 €  

 

Obveznosti iz naslova plač izhajajo iz obračuna za mesec december 2018 in so bile 
poravnane v začetku januarja 2019. Obveznost do dobaviteljev in uporabnikov EKN 
predstavljajo obveznosti iz naslova prejetih računov za opravljene storitve, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2019. Na dan 31.12.2018 zavod nima neporavnanih zapadlih obveznosti. 

 

 Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, 
neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (finančne 
naložbe in posojila) 

 

Sredstva, ki so bila uporabljena za vlaganje v  opredmetena  osnovna sredstva ter  
neopredmetena osnovna sredstva so bila pridobljena iz presežka prihodkov nad odhodki iz 
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prejšnjih let v znesku 9.338 €,,  prenosa v upravljanje  s strani MOL-a in plačanega 
zahtevka v znesku 1.933 €. 

 

Zavod nima finančnih naložb in posojil.  

 

 Naložbe prostih denarnih sredstev 
 

Zavod nima prostih denarnih sredstev. 

 

 Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev 
 

Vrednost stalnih sredstev v bilanci stanja v letu 2018 predstavljajo  investicije v osnovna 
sredstva in amortizacija.  Investicije v letu 2018  znašajo  11.136 €.  

 

Glavne spremembe vrednosti stalnih sredstev predstavljajo: 

• oprema za dejavnost dnevnega varstva otrok 

 

Pri obračunu amortizacije za leto 2018 je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah 
odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 
45/05 in spremembe). Amortizacija znaša  46.063 €  in je bila v večini krita v breme 
obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje  v višini 42.957 € in iz presežka prihodkov nad 
odhodki iz preteklega leta 29 €. Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev znaša konec leta 1.025.381 €. 

 

 Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne 
evidence 

 

Konti izven bilančne evidence v letu 2018 niso bili uporabljeni. 

 

 Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in 
neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti 
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Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva še niso v celoti 
odpisana.  

 

 Drugo kar je pomembno  za popolnejšo predstavitev poslovanja in 
premoženjskega stanja 

 

Drugo kar je pomembno  za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja 

 

Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je pričel veljati konec leta 2015, v 5. členu določa, da se 
morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v 
posameznem letu, zbirati na ločenem računu in se smejo uporabiti samo za namene, ki jih 
določa Zakon.  

 

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) je v 
77. členu v zvezi s tem predpisal način izračuna. Presežek v skladu z ZFisP se izračuna 
tako, da se presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku zmanjša za neplačane 
obveznosti, neporabljena namenska sredstva, evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter 
neporabljena sredstva za investicije.  Tako izračunani presežek se evidentira ločeno znotraj 
podskupine kontov 985-presežek prihodkov nad odhodki.  

 

Ker javni zavodi skladno s računovodskimi predpisi ugotavljajo presežek prihodkov po 
obračunskem načelu oz. po načelu nastanka poslovnega dogodka, je potrebno, v skladu s 
pojasnilom Ministrstva za finance, ki smo ga prejeli po elektronski pošti dne 30.01.2017, 
izračunani presežek v skladu s računovodskimi predpisi, zmanjšati za presežek, izračunan v 
skladu s ZIPRS1718. Razlika med presežkom po računovodskih predpisih in presežkom po 
ZIPRS1718 se lahko uporabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi torej tudi za namene, ki 
niso predpisani izključno z ZFisP, vendar ga lahko ustanovitelj zavoda zahteva tudi nazaj kot 
vračilo v svoj proračun.  
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Presežek v skladu s ZFisP in ZIPRS1718 za leto 2018: 

 

presežek prihodkov nad odhodki 2018 po denarnem toku 7.782 

neplačane obveznosti 2018 97.465 

neporabljena namenska sredstva za financiranje izdatkov 2018 

neporabljena namenska sredstva za investicije 2018 

presežek prihodkov zmanjšan za neplačane obveznosti in namenska 
sredstva 0 

presežek prihodkov v skladu s ZFisP za leto 2018 7.782 

presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018, ugotovljen po 
obračunskem načelu 1.588 

presežek prihodkov za leto 2017 v skladu s ZFisP 0 

presežek prihodkov nad odhodki 2018 , ki se lahko uporabi v skladu z akti 
o ustanovitvi 82.130 

 

 

4. Priporočila 
 

     Ni dodatnih priporočil. 
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5. Zaključek 
 

Letno poročilo Javnega zavoda Mala ulica za leto 2018 bo obravnaval svet zavoda na seji 
v mesecu februarju 2019. 

 

 

Ljubljana, februar 2019 

 

 

Eva Strmljan Kreslin,  

direktorica 
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