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NAGOVOR DIREKTORICE
Leto 2019 je bilo za Javni zavod Mala ulica kadrovsko turbulentno in naporno leto.  
V administativno-upravnem delu se je na dveh delovnih mestih zvrstilo kar šest različnih 
sodelavk, kar je močno otežilo in upočasnilo poslovanje zavoda. K sreči je strokovna 
ekipa sodelavcev, ki izvaja program za otroke in starše, stalna in dobro uigrana, zato 
uporabniki teh turbulenc (skoraj) niso občutili. 

Leto smo zaključili z dvema novima sodelavkama, področna svetovalka je delo nastopila 
1. 9.  2019, vodja glavne pisarne pa 14. 10. 2019. Sodelavki sta se dobro ujeli in močno 
upamo, da bo z novimi zaposlitvami ekipa v prihodnjem letu dopolnjena do te mere, 
da do izgorevanja ne bo več prihajalo.  

V letu 2019 smo zaključili triletni projekt in ponovno pridobili sredstva za vodenje pro-
jekta Neverjetna leta za obdobje 2020 - 2022 za celo R Slovenijo. Začeli smo z delom 
v projektu Erasmus+: Večja dostopnost integriranih storitev predšolske vzgoje in skrbi 
za otroke za podporo vsem družinam z majhnimi otroki in postali partnerji v še enem 
projektu Erasmus+: Starševstvo kot motivacija za vseživljenjsko učenje v materinskih 
centrih. Vpetost v mednarodno okolje smo okrepili še z aktivno participacijo na srečanju 
obnovljene mreže materinskih centrov MINE ter s soorganizacijo mednarodnega stro-
kovnega srečanja International Step by Step Association, ki je bilo novembra v Ljubljani. 
V okviru tega srečanja, ki smo ga gostili skupaj s  Pedagoškim inštitutom, so na ogled 
Male ulice kot primera “dobre prakse” prišli praktično vsi udeleženci srečanja. Glede 
na odzive, ki smo jih prejemali še nekaj tednov po zaključku, se je ponovno potrdilo, da 
je Mala ulica eden izmed najlepših in programsko najbolj inovativnih družinskih centrov 
v Evropi. 
 
Ponosni smo in upamo, da bo Mala ulica zelo kmalu dobila sestre v drugih mestnih 
predelih. Mednarodna pozornost in priznanje nam sicer godita, vendar se zavedamo, 
da je naše najpomembnejše poslanstvo dober servis za mlade družine, in tega želimo 
ponuditi vsem mladim staršem in otrokom v Ljubljani. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri ustvarjanju naše zgodbe!

Eva Strmljan Kreslin
direktorica





KAZALO

1. SPLOŠNI DEL 4

1.1   Zakonske in druge podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda 4
1.2   Dolgoročni cilji zavoda, kot izhajajo iz večletnega programa dela 4
1.3   Letni cilji zavoda 4
1.4   Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 5
1.5   Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic  

 pri izvajanju programa 5
1.6   Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede  

na pretekla obdobja 5
1.7   Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede  

na opredeljene standarde in merila 6
1.8   Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 6
1.9   Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 6
1.10  Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja,  

predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja,  
regionalni razvoj in urejanje prostora 6

1.11  Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike  7
1.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih 7

2. POSEBNI DEL 8

2.1  Ustanovitelj javnega zavoda Mala ulica 8
2.2  Predstavitev javnega zavoda Mala ulica 8
2.3  Organiziranost zavoda in vodstvo 8
2.4  Uresničevanje vizije in poslanstva javnega zavoda Mala ulica 9
2.6  Poročilo o svetu zavoda 11
2.7  Poročilo o izvedbi programa 11

 2.7.1 Program za predšolske otroke 13
 2.7.2 Program za šolarje od 1. do 5. razreda osnovne šole 26
 2.7.3 Posebni projekti (za predšolske otroke in šolarje) 34
 2.7.4 Izobraževalna in informativna dejavnost 36
 2.7.5 Projektna in mednarodna sodelovanja 39

2.8   Poročilo o investicijskem vzdrževanju in nabavi opreme 42



4 LETNO POROČILO 2019

1. SPLOŠNI DEL

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)
•  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. 

1.3  Letni cilji zavoda
Letni cilji zavoda so bili uspešna izvedba naslednjih sklopov programa:

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
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Letni cilji zavoda s kazalniki so podrobneje predstavljeni v posebnem delu poročila. 
Poleg načrtovanih programov smo kot nosilec projekta Neverjetna leta uspešno kandi-
dirali na Javnem razpisu Ministrstva za zdravje za sofinanciranje programov varovanja in 
krepitve zdravja do leta 2022. V konzorciju partnerjev so UKC, trije zdravstveni domovi 
(Nova gorica, Kočevje in Velenje), trije Centri za socialno delo (Severna Primorska, 
Gorenjska in Koroška) ter Svetovalni center za otroke, mladino in starše v Ljubljani ter 
Svetovalni center za otroke, mladino in starše v Mariboru. 

Kot partnerska organizacija v Erasmus+ projektu smo pridobili sredstva za izvedbo 
projekta Starševstvo kot motivacija za vseživljenjsko učenje v materinskih centrih, ki 
se bo izvajal v štirih državah, prav tako do leta 2022. 

1.4  Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Naloge in cilji so bili skoraj v celoti realizirani, kot je razvidno iz nadaljevanja poročila po 
posameznih sklopih dejavnosti in kazalnikih. Kljub nekaj nerealiziranim projektom (gl. tč. 
1. 9.) smo nadaljevali trend širitve programa za bodoče in novopečene mamice, izvedli 
pa smo tudi nekaj v Letnem programu dela nenačrtovanih aktivnosti: s programom za 
otroke smo se pridružili festivalu Junij v Ljubljani, uvedli moderirane pogovore za mlade 
mamice Klepetki in zaradi velikega povpraševanja izvedli dodaten teden Počitnic na 
terenu. Kazalci kažejo, da smo načrtovano število dejavnosti v celoti presegli, ravno tako 
pa tudi število obiskovalcev oz. uporabnikov naših storitev.

1.5  Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic  
pri izvajanju programa

Nepričakovana odpoved delovnega razmerja poslovne sekretarke v začetku leta, takoj po 
prihodu s porodniškega dopusta, je sprožila vrsto menjav na obeh delovnih mestih v upravno
-administrativnem delu zavoda, kar je močno upočasnilo delo in povzročilo nekaj nevšečnosti 
zaradi neažurno urejene dokumentacije. Menjave zaposlenih so se poleg vsega dogajale prav v 
času, ko smo zamenjali tudi računovodski servis, kar je dodatno vplivalo na ažurnost poslovanja. 
Do konca leta smo ekipo stabilizirali in uredili glavnino zastalih del in nalog. 

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 2019 skupno obiskalo ali pa se udeležilo ene izmed 
dejavnosti zunaj družinskega centra okrog 29.000 obiskovalcev.

Trend povečevanja obiska v dopoldanskem času, ki se je začel v letu 2017, se je tudi v 
preteklem letu nadaljeval. Glede na zanimanje in obisk smo povečevali tudi ponudbo 
aktivnosti za mamice na porodniškem dopustu, tako da smo število načrtovanih aktivnosti 
v dopoldanskem času podvojili, obisk pa skoraj potrojili. 
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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 decembru 2019 se je začela notranja revizija, ki se do konca januarja 2020 še ni končala. 
Predmet pregleda je tržna dejavnost javnega zavoda. 

1.9  Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
V letu 2019 nismo izvedli naslednjih načrtovanih aktivnosti:
•   Novinarska šola za najstnike – zaradi premajhnega zanimanja smo projekt ustavili že 

v fazi prijav 
•  Ustvarjalnice II – zaradi bolniškega in porodniškega dopusta vodje in avtorice smo 

projekt preložili 
•  Delavnice za pare Močno me objemi® - zaradi daljšega bolniškega dopusta izvajalke 

smo projekt preložili
•  Rožnikova pustolovščina - projekt smo zaradi neusklajenosti s projektnimi partnerji 

začasno ustavili.

Nobena od sprememb ni imela finančnih posledic. 

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 inten-
zivno 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). 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. V okviru projekta smo 
v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani izvedli tudi Analizo stroškov in koristi 
programa Neverjetna leta, ki kaže na širše koristi programa za družbo tudi v finančnem 
smislu. Analiza je v prilogi. 

Na področje varstva okolja in urejanja prostora vstopamo predvsem z vsemi oblikami 
gozdne pedagogike, ki jo izvajamo s Počitnicami v gozdu, Počitnicami na terenu in 
Gozdnimi sprehodi. Vsi trije programi širijo prostor zavedanja pomena okolja ter varo-
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vanja 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 tako v večji umirjenosti, 
izboljšanju odnosov v družini kot tudi v spremenjenih navadah preživljanja prostega 
časa. Oba gozdna       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 

V upravno-administrativnem delu je na dveh delovnih mestih prišlo kar do dveh zapo-
rednih menjav zaposlenih; vzroke lahko iščemo v relativno nizkih plačnih razredih obeh 
delovnih mest, ki pa kljub temu zahtevata veliko mero odgovornosti in samostojnosti, 
ter ugodni gospodarski klimi, ki v zasebnem sektorju ponuja manj zahtevna delovna 
mesta z boljšimi pogoji. Dejstvo je, da ima kljub majhnosti javni zavod iste obveznosti 
in dolžnosti kot velik zavod, nimamo pa specializiranih delovnih mest in razporeditve, 
ki je v večjem zavodu samoumevna. Dve zaposleni v upravno-administrativnem delu se 
srečujeta s celim spektrom različnih del, nalog in odgovornosti, ki se v različnih obdobjih 
leta – glede na dinamiko dejavnosti – izmenjujejo; od enostavnejših računovodskih in 
administrativnih nalog do kompleksnejših, kot so priprava poročil, prijav na razpise, 
dnevni stiki z uporabniki in javnostjo, konzorcijskimi partnerji itd. Odgovornost zaposlenih 
v upravno-administrativnem delu je velika, za razliko od strokovnega dela ekipe, kjer se 
sodelavci lahko izmenjujejo, pa tu ni nikogar, ki bi delo v primeru (bolniške ali planirane) 
odsotnosti lahko prevzel. To nedvomno povzroča dodaten stres in obremenitev, zaradi 
katere je v zadnjem letu najverjetneje prišlo do tolikšnih menjav. 

Leto smo zaključili z dvema novima sodelavkama, področna svetovalka je delo nastopila 
1. 9. 2019, vodja glavne pisarne pa 14. 10. 2019. Sodelavki sta se dobro vključili v ekipo 
in močno upamo, da bo z novimi zaposlitvami ekipa v prihodnjem letu dopolnjena do 
te mere, da do odpovedi ne bo več prihajalo. 

1.12 Poročilo o investicijskih vlaganjih
V stolpu, predvsem v prvem in drugem nadstropju, se je januarja pojavila zidna plesen, 
ki je bila v celoti sanirana med prvomajskimi prazniki. Natančen popis investicijskih 
vlaganj je v prilogi.
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2. POSEBNI DEL

2.1 Ustanovitelj javnega zavoda Mala ulica
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.

2.2 Predstavitev 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

2.3 Organiziranost zavoda in vodstvo
Organa zavoda sta: svet zavoda in direktor.

Svet zavoda:
Iztok Kordiš, predsednik sveta zavoda, predstavnik MOL
Jožica Pantar, namestnica predsednika sveta zavoda, predstavnica aktiva ravnateljic
Manca Kaliman, članica, predstavnica zaposlenih
Maja Gojkovič, članica, predstavnica MOL 
Ksenija Sever, članica, predstavnica MOL

Direktorica: Eva Strmljan Kreslin, mag.

Strokovni sodelavci:
Boris Jurc, samostojni strokovni sodelavec VII/1
Manca Kaliman, samostojna strokovna sodelavka VII/2
Duši Kumer, samostojna strokovna sodelavka VII/2 (0,5 zaposlitev)
Eva Lederer, samostojna strokovna sodelavka VII/2 (0,5 zaposlitev)
Katja Poznič, Vodja IV (od 15. 7. 2019 na porodniškem dopustu) 
Aleša Pleško,  samostojna strokovna sodelavka VII/2 (od 16. 7. nadomeščanje sam. strok. 

sodelavke, ki je prerazporejena na nadomeščanje vodje IV)
Ines Zagoranski, samostojna strokovna sodelavka VII/2 (od 16. 7. nadomeščanje Vodje IV)
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Delo na projektu:
dr. Marija Anderluh, Višji svetovalec področja II (0,2 zaposlitev)
Duši Kumer, samostojna strokovna sodelavka VII/2 (0,5 zaposlitev)

Upravno-administrativni del:
Anja Zidarn, poslovna sekretarka (do 28. 2.2019) 
Špela Logar, poslovna sekretarka/vodja glavne pisarne (do 30. 10. 2019)
Brigita Habjan, vodja glavne pisarne (od 20. 10. 2019)
Klavdija Kosič, področna svetovalka II (do 20. 4.2019) 
Špela Jurglič, področna svetovalka II (do 15. 7. 2019)
Nataša Trbanc, področna svetovalka II (od 1. 9. 2019)

Poleg redno zaposlenih pri delovanju zavoda redno sodeluje še cca. 15 študentov.

2.4 Uresničevanje vizije in poslanstva javnega zavoda Mala ulica
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.

Družinski center nadomešča oz. obuja polje, ki ga je v preteklosti predstavljala razširjena 
družina in sosedska ali vaška skupnost, ter krepi medsebojne vezi in odnose. Starši v 
nuklearnih družinah so ob prihodu otroka zaradi njegovih fizičnih potreb in nege izolirani 
in izključeni iz družbenih omrežij. Prijateljski krog staršev se zaradi časovnih omejitev, 
spremenjenih vrednot in fokusa interesov zoži na tiste, ki so tudi sami starši majhnih 
otrok, mame pa so izločene tudi iz delovnega okolja in drugih omrežij, v katerih so bile 
dejavne pred prihodom otroka. Po raziskavi Potrebe staršev s predadolescentnimi otroki 
v Sloveniji (Kuhar, Teorija in praksa, 2011) si med vsemi težavami, ki jih imajo, tretjina 
staršev prednostno želi več stikov z ljudmi v podobni življenjski situaciji, torej z drugimi 
starši. Družinski center kot srečevališče z drugimi materami ponuja možnost socializacije 
in pletenja vezi z novimi ljudmi, ki imajo podobne interese, okupacijo in probleme. 

Pomembno vlogo igra tudi vzgojni vidik družinskega centra, kjer so za razliko od vrtca 
udeleženi tudi starši, saj oboji lahko opazujejo in primerjajo različne vzgojne pristope in 
prakse. Razširjeno okolje, ki ga osvoji otrok, tako ni omejeno le na druge igrače in prostor, 
temveč tudi na druge ljudi, drugačne običaje, različne nazore in poglede na življenje. 
V tem smislu ima družinski center pomemben potencial grajenja mešanih skupnosti, ki 
prečijo kulturne in socioekonomske pregrade. Otroci nimajo predsodkov, so zelo mobilni 
in hitro navežejo stik z ljudmi ne glede na spol, etično pripadnost ali družbeni sloj, preko 
njih pa stike navežejo tudi starši. Tako se ustvarjajo nova omrežja, ki so za gradnjo meša-
nih skupnosti v urbanih okoljih nujna za prijetno (so)bivanje. Opazovanje in primerjanje 
različnih življenjskih in vzgojnih stilov pa je izredno pomembno tudi za starše. Družinski 
center predstavlja prostor, ki je nekje vmes med zasebnim in javnim. To ni npr. vrtec ali 
šola, kjer kurikulum določa obnašanje in prisotnost, ni pa tudi čisto zaseben prostor. Starši 
so s svojim slogom starševanja vsem na očeh, česar se starši po navedbah nekaterih 
avtorjev (Vandenbroeck & Geens, VBJK, 2007) zelo dobro zavedajo. Družinski centri torej 
nedvomno igrajo pomembno vlogo v premoščevanju družbenih neenakosti in povečujejo 
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družbeno kohezijo. Stalnost, strokovnost in empatija sta glavna atributa strokovnih sode-
lavcev, ki jih prenašajo tudi na zunanje sodelavce in študente. Stalnost zaposlenih (ta je v 
strokovnem delu ekipe zelo stabilna že od vsega začetka) omogoča gradnjo zaupanja z 
otroki in starši, kar nam omogoča izvajanje vizije – podpreti družino. Strokovnost dosegamo 
s stalnimi usposabljanji in izobraževanji – štiri od petih zaposlenih samostojnih strokovnih 
sodelavcev ter nekaj zunanjih sodelavcev oz. študentov je usposobljenih za izvajanje 
programa Neverjetna leta, ki ga uspešno inkorporiramo v vse dnevne dejavnosti kot tudi 
v počitniško varstvo. S pridom znanje uporabljamo tudi v neformalnih stikih s starši in 
učitelji in vzgojitelji otrok, ki se udeležujejo naših programov. Empatija prežema vse naše 
delo, skušamo pa empatije učiti tudi otroke, tako z zgledom kot pogovorom. 

Pri organizaciji dela skušamo delovati čimbolj fleksibilno in tako, da se čim bolj približamo 
potrebam staršev. 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 2019 je bil družinski 
center odprt 353 dni (zaprt 1. 1., 27. 4. – 5. 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. z uličnim delom, Počitnicami v gozdu in gozdnimi sprehodi, Zamislicami ipd.

2.5 Viri financiranja javnega zavoda Mala ulica

MOL 60%

Državni proračun 20% 

EU 1%

Nejavna sredstva za izvajanje javne službe 12%

Tržna dejavnost 7%
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2.6 Poročilo o svetu zavoda
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 2019 so se člani sveta zavoda sestali na treh rednih in izvedli eno korespondenčno 
sejo ter sprejeli naslednje akte:
• Letno vsebinsko in finančno poročilo za l. 2018
• Cenik za leto 2019
• Popravke Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
• Polletno vsebinsko in finančno poročilo dela za prvo polletje 2019

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.

2.7 Poročilo o izvedbi programa
V vsebinskem smislu je bil načrtovan program v letu 2019 realiziran. Trend  povečevanja 
obiska v dopoldanskem času, ki je nastal v lanskem letu, še vedno raste, kar se kaže 
v povečanju prijav na različne oblike vadb in drugih organiziranih srečanj za mamice. 
Skupno število izvedenih dogodkov ter skupen obisk dopoldanskih dejavnosti se je že 
v prvem polletju približal načrtovanemu letnemu številu dogodkov in obiskov, letni plan 
smo v tem delu, kot je razvidno iz nadaljevanja, močno presegli. Okrepljen in priljubljen 
dopoldanski program za mamice z dojenčki in malčki uravnoteža program, namenjen    
predšolskim otrokom, tako da vedno bolj postajamo to, kar smo si že v začetku zadali 
kot pomemben cilj – postati pomemben družinski prostor, kjer se vsi člani družine, še 
posebej pa mamice na porodniškem dopustu, res dobro počutijo. 

Število uporabnikov storitev Javnega zavoda Mala ulica merimo na več načinov: 
• Prodaja vstopnic 
• Elektronsko in ročno evidentiranje obiska imetnikov letnih vstopnic
• Ročno evidentiranje obiska (npr. ulično delo, počitniško varstvo, gozdni sprehodi ipd.).

Zaradi raznolikih dnevnih in tedenskih urnikov zaposleni vsak večer napišejo dnevno 
poročilo, ki ga prejmejo vsi zaposleni. Iz poročil je razvidna kadrovska zasedba, število 
izvedenih aktivnosti, število obiskovalcev in vse posebnosti posameznega dne. Dnevna 
poročila se hranijo v arhivu javnega zavoda. 

V celoti smo v primerjavi z lanskim letom zabeležili rahlo povečanje obiska družinskega 
centra oz. posameznih dejavnosti, hkrati pa rahlo znižanje prodaje enkratnih vstopnic.  
Prodanih je bilo 3454 enkratnih in 2824 družinskih vstopnic, kar pomeni najmanj 16.792 
obiskovalcev (lani 17.400 obiskovalcev) oz. malo manj kot 4% upad prodaje enkratnih 
vstopnic. Število prodanih letnih vstopnic se je povišalo za 15%; imetniki letnih vstopnic 
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družinski center obiskujejo v povprečju enkrat tedensko, v določenih obdobjih pa 
nekateri kar vsakodnevno. Najboljši obisk smo pričakovano zabeležili novembra in 
decembra, ne tako pričakovano pa sta bila nadpovprečno dobro obiskana julij in avgust. 
Predvidevamo, da je obisk visok zaradi umika pred visokimi temperaturami – Mala ulica 
ima prijetno klimo v notranjih prostorih, še več obiska pa beležimo na vrtu, kjer je zaradi 
pršenja prav tako prijetno tudi v vročini. Celoten obisk se je povečal predvsem na račun 
močno povečanega obiska dopoldanskega programa ter uličnega dela, ki dosega 
vedno večje število otrok. Glede na elektronsko beleženje vstopov, prodajo vstopnic in 
obiska dopoldanskih dejavnosti ocenjujemo, da je družinski center v letu 2019 obiskalo 
oziroma se udeležilo dejavnosti v izvedbi Male ulice preko 29.000 uporabnikov. 

Obisk v obdobju 2014-2019

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 20182014 20172016 2019            

Struktura uporabnikov v letu 2019

Obisk z enkratno vstopnico 17.000 (58,06%)

Ulično delo 620 (2,12%)

Obisk dopoldanskega programa za mamice 4.166 (14,23%)

Prvič v kino 1.472 (5,03%)

Obisk z letno vstopnico 4.000 (13,66%)

Program Neverjetna leta 500 (1,71%)

Počitniško varstvo 618 (2,11%)

Rojstnodnevne zabave  900 (3,07%)

Od tega se jih je 6.433 (21,97%) udeležilo ustvarjalnic
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2.7.1 PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE

REDNI TEDENSKI PROGRAM

Otroci potrebujejo vedno nove izzive. Njihova ustvarjalnost in radovednost sta neizmerni, 
zato jih spodbujamo in jim pomagamo razvijati kreativnost z uresničevanjem zamisli preko 
tem, ki sledijo praznikom, letnim časom in posebnim priložnostim. V rednem tedenskem 
programu za otroke smo v različnih ustvarjalnih delavnicah otroke seznanjali z različnimi 
dejavnostmi, umetnostmi in veščinami, 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, lahko 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 udele-
žencev, 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 junija in 
septembra času, ko so starši in otroci zaposleni z zaključnimi oz. začetnimi aktivnostmi v 
vrtcu in šoli. 

V letu 2019 smo število dnevnih dejavnosti ohranili na najmanj treh dnevno, ob vikendih 
in praznikih pa do pet dnevno. Dejavnosti smo izvajali večinoma v ločenih prostorih 
(Mali trg, kockarnica in knjižnica) in s tem omogočili vstop v družinski center večjemu 
številu obiskovalcev, saj smo z vodenimi aktivnostmi razbremenili Mestno ulico (veliko 
igralnico). Celoten program za predšolske oroke, ustvarjalnice in lutkovne predstave je 
vključen v ceno vstopnice. 

V letu 2019 smo izvajali naslednje vrste rednih ustvarjalnic in aktivnosti (izredni dogodki 
niso všteti):

634 aktivnosti v izvedbi samostojnih strokovnih sodelavcev: 

Gibalnice
Izvedli smo 32 aktivnih ustvarjalnic z različnimi vajami za spodbujanje aktivnega načina 
življenja. Preko raznovrstnih vaj in iger kot so lovljenje žoge, preskakovanje ovir, tekmo-
vanje 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 
Program izvajajo samostojne strokovne sodelavke, ki izbiro in število pravljic sproti 
prilagajajo številu in starosti udeleženih otrok, vedno pa prisluhnejo tudi otroškim željam 
po določeni pravljici. 
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Umetnostne, etnološke, znanstvene, lesarske, kulinarične in likovne ustvarjalnice 
Na znanstvenih, etnoloških, umetnostnih, kulinaričnih, angleških, glasbenih, likovnih 
in lesarskih ustvarjalnicah otroci skozi igro, neformalno učenje, pogovor in ustvarjanje 
spoznavajo osnovne elemente posamezne teme. V druženju s sovrstniki raziskujejo meje 
svoje domišljije. Ustvarjalnice so večinoma izvajale samostojne strokovne sodelavke, 
občasno tudi študentje ali zunanji usposobljeni mentorji in mentorice.

Svetovni zajtrki
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. 

Sprehod po Ljubljani z Duši 
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. 

Sobotni gozdni sprehodi 
Gozdna pedagogika ponuja drugačen pristop dela z otroki, ki je zaradi svoje nevsi-
ljivosti bolj učinkovit tako v izobraževalnem kot vzgojnem smislu. Otroci so v gozdu 
praviloma bolj vodljivi in umirjeni, bolj pozorni do okolice in drugih otrok. Za starše in 
otroke smo organizirali skupna doživetja v naravi na sobotnih gozdnih sprehodih, in 
sicer vsako soboto od 9.30 do 12.30. S sobotnimi gozdnimi sprehodi smo pričeli po 
zimskih počitnicah, 9. marca in jih izvajali do poletnih počitnic. Z njimi smo nadaljevali 
s pričetkom šolskega leta in jih izvajali do 2. novembra. Sprehode vodi samostojni 
strokovni sodelavec. V povprečju je bilo na sprehodu 8 udeležencev (običajno ena ali 
dve družini in nekaj posameznih otrok). 

Kuhamo z Borisom 
Na kulinaričnih ustvarjalnicah so otroci spoznali različne okuse, osvojili osnovne kuharske 
spretnosti oziroma veščine ter sodelovali pri pripravi preprostih in zdravih jedi. Program 
je konceptualno zasnoval samostojni strokovni sodelavec. 

304 aktivnosti v izvedbi zunanjih izvajalcev:

Živali na obisku (društvo Ambasadorji nasmeha)
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 
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 blizu ogledali, najpogumnejši tudi dotaknili. 
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Mini godalkanje 
Vodja programa Bojan Cvetrežnik je 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 so otroci pogosto igrali 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 pesmim.   
Mini godalkanje smo izvajali v prvi polovici leta, jeseni pa smo ga nadomestili z Glasbeno 
ustvarjalnico  z Andrejem Fonom. 

Glasbena ustvarjalnica z Andrejem Fonom 
Zgodnje otroštvo je najboljši čas za pridobivanje različnih glasbenih izkušenj skozi odkri-
vanje različnih ritmov ter zakonitosti. Mali obiskovalci so eksperimentirali z zvoki različnih 
inštrumentov in spoznavali osnovne glasbene vzorce. Z veliko domišljije in iznajdljivosti 
so z Andrejem Fonom iz odpadnega materiala ustvarjali nove inštrumente in kreirali 
lastne skladbe ter zvočne improvizacije. 

Mala terasa 
Za posebno glasbeno doživetje je v letošnji sezoni Male terase poskrbelo specialno 
godalkanje pod vodstvom uveljavljenih glasbenikov: Bojan Cvetrežnik, Barja Drnovšek, 
duo Mystica in občasnimi drugimi gosti. S poskočnimi vižami smo ob poletnih nedeljah 
popoldne na vrtu Male ulice skupaj potovali po različnih evropskih državah. 

Joga in ples za otroke 
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. 

Mašina pripovedovalnica 
S pomočjo številnih že napisanih pravljic, zgodb, slikanic ter lutk je stalna zunanja sode-
lavka, 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 
Ponedeljkove igrarije s Filipom, naravnim govorcem angleščine, sicer pa učiteljem špor-
tne 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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Origami 
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.

Zaprašene zgodbe Dušice Kunaver 
Pripovedovalnice, na katerih gospa Dušica Kunaver z zgodbami popelje otroke in njihove 
starše med stare slovenske običaje, je potekala enkrat mesečno. Z ljudskimi zgodbami  
iz preteklosti in doživetim pripovedovanjem so otroci spoznali že pozabljene mite in 
legende. 

Radovednice z Rado Kikelj Drašler 
Naša stalna zunanja sodelavka Rada Kikelj Drašler je za Malo ulico ustvarila Čarobno 
lokomotivo, kjer so se otroci igrali Radovednice. Program, ki je potekal vsako soboto, 
poleti pa tudi vsak dan popoldne, je uspešno krmaril med različnimi zvrstmi umetniškega 
ustvarjanja (igra, lutke, glasba, likovna umetnost in ročne spretnosti), ki jih je izvajalka 
uspešno prilagajala udeležencem. Posebej truditi se ni bilo potrebno, saj so bili obisko-
valci stalni in navdušeni. 

Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U. 
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 spod-
bujajo razvijanje ustvarjalnega mišljenja, kreativnosti, domišljije ter ustvarjalne svobode 
sodelujočih. 

Malo gledališče 
V Mali ulici smo vsako nedeljo (z izjemo poletnih mesecev in septembra) gostili predstave 
različnih ustvarjalnih gledaliških skupin in posameznikov, med njimi Teatro Papelito, 
Lutkovno gledališče Pupilla, Nika Solce, Bičikleta, Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 
Gledališče Lalanit, Gledališče Zapik, Lutkovno gledališče 3, Teater Cizamo in drugih. Izbor 
predstav je bil pester, vse predstave pa so bile namenjene predšolskim otrokom različnih 
starosti od 2 let starosti dalje.

Mojster Luka 
Mojster Luka je konceptualno enak aktivnosti Popravljalnica igrač, ki smo jo v Mali ulici 
že izvajali. Otroci so se naučili popraviti svojo igračo in ustvariti tudi kakšno novo. Z 
učenjem uporabe orodja so se učili samostojnosti in spretnosti. 

Mini labirint - Ulice so naše (Društvo Sezam) 
Konceptualno in organizacijsko projekt vodi Rada Kikelj Drašler, ki je vse poletne sobote 
dopoldan in popoldan v senci dreves na vrtu gostila vrsto umetnikov, cirkusantov, klovnov 
in glasbenikov, ki so za in z otroki ustvarjali resne in norčave umetnine. Pisane kulise 
so privabljale tudi turiste, ki so z veseljem posedali na vrtu, medtem ko so se njihovi 
mali nadobudneži igrali in zabavali. Prednost letošnjega Malega labirinta je bila v tem, 
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da je kljub eni delavnici lahko potekala pestra dinamika v različnih kotičkih, kar se je 
mnogokrat izkazalo za zelo razgibano in nekonvencionalno. Sproščeno vzdušje je bilo 
letos bistvenega pomena za ves povezovalni program vseh sodelujočih. 

Ustvarjalni kolaž 
Ustvarjalnice so potekale med poletnimi počitnicami. Otroci so v sproščenem in varnem 
okolju v druženju s sovrstniki raziskovali meje svoje domišljije skozi ustvarjalni proces. S 
pomočjo likovnega materiala so izrazili svoje, želje, misli in čustva na kreativen ter igriv 
način. Z vidnimi prispodobami so predstavljali svoj notranji svet, urili socialne veščine, 
razvijali empatijo ter spoznavali poti do sproščanja. 

Nananije umetnije
Z ustvarjalnicami smo pričeli z oktobrom, potekale so enkrat tedensko. Otroci so spoznavali 
različna področja likovne umetnosti – risanje, slikanje, grafiko, kiparstvo in arhitekturo. 
Ustvarjanje so navdihnili z branjem pravljic, poslušanjem glasbe, pogovorom in spozna-
vanjem tujih kultur. Otroci so na ustvarjalnicah razvijali domišljijo in spretnosti ter na vsaki 
ustvarjalnici skupaj ali posamezno ustvarili takšno ali drugačno umetnino. 

Malo mesto – o prostoru skozi otroške oči 
Na delavnicah  so otroci spoznavali plasti mesta v različnih merilih in se spraševali, kako 
je mesto sestavljeno. Izhajali so iz malega v večje merilo in tako sprva spoznavali vrt, 
nato otroško igrišče, park in nazadnje samo morfologijo mesta z vsemi pripadajočimi 
entitetami. 

Sladki prstki
Otroci so urili svoje prste z mešanjem, gnetenjem, valjanjem, oblikovanjem in drugimi 
slaščičarskimi spretnostmi. V ščepcu sladkega so odkrivali alternativne načine sladkanja. 
Namesto sladkorja so uporabili sladke sadeže, med, suho sadje in druga sladila. 

Enostavno in zabavno 
Na delavnicah smo otrokom ponudili zanimivo urico, kjer so otroci ustvarili svoje izdelke 
iz okolju prijaznih receptov. Otroci so iz naravnih materialov izdelali balzam za ustnice, 
kremo za telo in domačo čokolado. 

Plesne igre 
Ob različnih zvrsteh glasbe in ritmični spremljavi so otroci izrazili svoje občutke in razpoloženje 
ter se skozi igro naučili nekaj plesnih korakov. Z različnimi nalogami plazenja, kroženja ali 
padanja so otroci posnemali predmete, živali, rastline ali pravljične junake ter se tako ob 
plesu odlično sprostili in nasmejali. 
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KAZALNIKI: Število izvedenih aktivnosti in obiskovalcev

Aktivnost Št: izvedenih aktivnosti Št. obiskovalcev

Pravljične urice 286 1144

Gibalnice 32 179

Ustvarjalnice 282 1410

Svetovni zajtrki 9 200

Sprehod po Ljubljani 4 22

Sobotni gozdni sprehodi 21 145

Živali na obisku 9 90

Bioexo 9 131

Glasbena ustvarjalnica 16 107

Mini godalkanje 23 207

Mala terasa 13 260

Joga in ples za otroke 6 45

Mašina pripovedovalnica 9 77

Igramo se z angleščino 34 196

Origami 6 53

Zaprašene zgodbe Dušice Kunaver 7 74

Radovednice z Rado Kikelj 61 488

Ustvarjalnice z Galerijo C.C.U. 18 369

Malo gledališče 30 590

Mojster Luka 10 50

Mini labirint-Ulice so naše 26 190

Ustvarjalni kolaž 17 207

Nananije umetnije 10 45

Malo mesto 3 24

Sladki prstki 3 24

Enostavno in zabavno 3 45

Plesne igre 3 24

Kuhamo z Borisom 3 37

SKUPAJ 953 6433
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Število ustvarjalnic v obdobju 2014-2019

IZREDNI IN OBČASNI DOGODKI

Kinodvor - Prvič v kino
Otrok je za prvi ogled v kinu običajno dovolj zrel med 2. in 3. letom starosti. V Kinodvoro-
vem projektu “Prvič v kino” pri izboru filmov ter s snovanjem in izvedbo spremljevalnega 
programa sodelujemo že vrsto let. Ekipa Kinodvora poskrbi za vsebinsko in časovno 
ustrezen filmski program, animatorki iz Male ulice pa otroke uvedeta v kinodvorano, jih 
pozdravita in jim naredita veliko dvorano bolj domačo. Otrokom se predstavita, se z 
njimi pogovorita o opremi kinodvorane, z njimi izvedeta kino telovadbo in jih na zabaven 
in igriv način seznanita z vsebino filma. Po končani predstavi otroke in njihove starše 
oz. skrbnike povabita v Kavarno, kjer jih čaka pripravljen igralni kotiček in načrtovana 
ustvarjalna igra, vezana na vsebino filma. Pri tem stremimo k procesu ustvarjanja in sami 
igri, manj nam je pomemben skupinski ali posameznikov končni izdelek. Program Prvič v 
kino je potekal vsako soboto dopoldne od začetka januarja do prvomajskih počitnic ter 
od začetka septembra do decembra 2019. 31 kinopredstav s spremljevalnim programom 
se je skupno udeležilo 1472 obiskovalcev. 

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 ter ideje z sorodnimi organi-
zacijami in izvajalci. 

19. 1. - 8. 2.: Bobri, 11. 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. 
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8. 2.: Kulturni dan v Mali ulici
Program na Kulturni dan je namenjen tako predšolskim otrokom kot otrokom prve triade, 
ki imajo na ta dan prost dan. Že dopoldne nas je obiskal Boštjan Gorenc – Pižama in 
prebral nekaj odlomkov iz svojih knjig, po tem pa smo skupaj kovali rime, z Borisom 
naredili figove kroglice in prisluhnili številnim pravljicam. 

2., 3. in 5. 3.: Pustovanje v Mali ulici 
Pustovanje je bilo namenjeno najmlajšim otrokom, ki so za večja in hrupnejša pustovanja 
še premajhni. Čeprav otroci običajno prihajajo že našemljeni, smo cel pustni vikend in na 
pustni torek ponujali poslikavo obraza ter različne mirnejše aktivnosti za otroke. Izdelali 
smo veliko mask in pustnih okraskov, seveda pa nihče ni ostal brez krofa. 

25. 5.: Mali kuharski festival (Food Revolution day) 
Mali kuharski festival je del mednarodnega projekta »Food revolution day«, namenjenega 
osveščanju otrok in mladih o pomenu zdrave kuhinje in prehrane. Festival lepo zaokroži 
naše kulinarične ustvarjalnice, ki jih izvajamo med šolskim letom in so med otroki in starši 
zelo popularne. Kuhanje in priprava jedi je ena izmed osnovnih in nujnih človekovih 
dejavnosti, ki pa se je otroci ne (pri)učijo niti v šoli niti v izvenšolskih dejavnostih (kot 
npr. glasbenega pouka). Glede na veliko zanimanje za kulinarične ustvarjalnice, kuhar-
ski festival in kulinarične počitniške tedne, ugotavljamo, da tovrstne ponudbe močno 
primanjkuje in le upamo lahko, da bomo v prihodnosti uspeli pridobiti pravo otroško 
kuhinjo za učenje te življensko pomembne veščine. 
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29. 12.: Prihod Dedka Mraza
Kot vsako leto, nas je tudi letos v Mali ulici obiskal prijazni Dedek mraz, ki je otrokom 
prinesel sladkarije in jim povedal nekaj zabavnih zgodbic. Obisk Dedka Mraza smo 
pospremili s čarovniško predstavo Mareta Čareta. Za manjše otroke (1-4) je 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 ugodimo tudi družinam z najmlajšimi. 

Rojstnodnevne zabave
Zaradi povečanega števila aktivnosti v okviru rednega programa smo morali tudi v 
preteklem letu omejiti število rojstnodnevnih zabav, saj nam prostorske možnosti ne 
omogočajo vzporedne izvedbe rednega in dodatnega programa. Redni program ima 
vedno prednost, rojstnodnevne zabave prirejamo izključno v času, ko je v družinskem 
centru pričakovano manj obiska (ob petkih po 17. uri, ob sobotah in nedeljah med 13. in 
15. uro ali po zaprtju družinskega centra, torej po 18. uri). Izvedli smo 78 rojstnodnevnih 
zabav, kar je 26 praznovanj več kot lansko leto. Rojstnodnevnih zabav se je udeležilo 
preko 900 otrok. 

Mali festival 
Zaradi velikega števila (brezplačnih) prireditev za otroke v juniju v Ljubljani smo načrtovali 
izvedbo Malega festivala v maju. Ker je bil maj nenavadno hladen, smo imeli v družinskem 
centru večji obisk od pričakovanega, z izvedbo Malega festivala pa si zaradi vremena 
nismo upali tvegati. V primeru dežja bi se morale vse prireditve preseliti v notranje 
prostore oz. bi jih morali odpovedati, zato smo se odločili, da ne tvegamo. Namesto 
izvedbe Malega festivala smo se letos prvič priključili festivalu

Junij v Ljubljani
V času od 1. do 21. junija smo izvedli 20 »mega ustvarjalnic«, kjer so lahko otroci risali z 
velikimi čopiči ali rokami na velike površine, ustvarjali večje skulpture in druge aktivnosti, 
ki zahtevajo več prostora in jih omogoča večji prostor na vrtu. Obisk je bil izjemno 
dober (15-20 otrok na vsaki ustvarjalnici), zato smatramo, da je udeležba na festivalu 
Junij v Ljubljani dobro nadomestila Mali festival. Namen Malega festivala – opozoriti na 
dejavnosti Male ulice ter pridobiti nove obiskovalce – je bil dosežen tudi na ta način. 

KAZALNIKI: Število načrtovanih in izvedenih aktvnosti

KAZALNIK Načrtovano
ob delovnikih

Načrtovano ob 
vikendih in praznikih

Skupaj načrtovano Skupaj izvedeno

Št. aktivnosti 643 290 933 1091



22 LETNO POROČILO 2019

2.7.2 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 (organ-
sko 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.

KLEPETek
Marca smo v Mali ulici pričeli s Klepetki, ki jih vodi zakonska in družinska terapevtka Ale-
ksandra Klopčič. Klepetki so neformalna vodena srečanja, kjer se udeleženke pogovarjajo 
o različnih izzivih materinstva od rojstva do otrokove samostojnosti. Teme segajo od 
medgeneracijskih težav, otroške trme, izbire vzgojnih modelov, spremenjeni samopodobi 
ženske-matere ipd. Ker so vprašanja kompleksna, so taki tudi odgovori – izzive vsake 
teme in svoj odnos do nje udeleženke najprej izrazijo v “uvodnem krogu”, v nadaljevanju 
pa v moderiranem pogovoru iščejo rešitve in odgovore. Ta oblika samopomoči je izjemno 
koristna, gre za učinkovito preventivo pred poporodno depresijo in drugim stiskami, s 
katerimi se srečujejo mame v poporodnem obdobju. Udeleženke prihajajo na Klepetke 
z dojenčki, vzdušje je izjemno prijetno, nemalokrat pa se Klepetki zavlečejo na dve ali 
več ur druženja. V letu 2019 je bilo izvedenih 38 Klepetkov, ki se jih je udeležilo več kot 
300 mamic z dojenčki.

8. 3. Razvoj otrokovih možganov v zgodnjem otroštvu in vloga staršev pri tem
15. 3. Uspešno uspavanje in spanje otrok – mit ali realnost?
22. 3. Izkušnja poroda in vstop v materinstvo
29. 3. Prvo leto in že prva trma – Vodnik za preživetje
5. 4. Najine družine in midva – odnos s širšo družino po rojstvu otroka
12. 4. Odstavljanje od dojenja – nežne metode in naravni procesi
29. 4. Naše prve počitnice kot družina
10. 5. Otrokovo komuniciranje – od joka do besed
17. 5. Kako vem, da sem (dovolj) dobra mama?
24. 5. Odvajanje od pleničk
31. 5. Vzgoja otrok – med avtoritarnim, permisivnim in mojim notranjim občutkom
7. 6. Midva, odkar smo trije
14. 6. Kako lahko pomagam razdraženemu otroku? Kolike, evening blues, neutolažljivost, 
21. 6. Miti materinstva in moja realna izkušnja
5. 7. Razvoj otrokovih možganov v prvem letu
12. 7. Z vzgojo lahko zaščitimo otroke pred nevarnostmi pedofilije
19. 7. Otroška trma – vodnik za preživetje
26. 7. Kaj otrok dobi od očeta in kaj od mame
2. 8. Najina družina v primežu generacij
9. 8. Vzgojne dileme
23. 8. Uvajanje v vrtec – priprava za starše 
30. 8. Uspešno uvajanje otroka v vrtec
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6. 9. Uvajanje hrane po BLW
13. 9. »Spim kot dojenček«
20. 9. Midva, odkar smo družina
27. 9. Razvoj otrokovih možganov
4. 10. Otroška trma
20. 10. Predavanje in neformalni pogovor: Vaginalni porod po carskem rezu
11. 10. Kako vem, da sem (dovolj) dobra mama?
18. 10. Odvajanje od dojenja
25.1 0. Komuniciranje: od joka do prvih besed
8. 11. Najina družina v primežu generacij
15. 11. Kaj sta dojenček in otrok pri določeni starosti že zmožna razumeti?
22. 11. Ženstvenost in materinstvo
29. 11. Vzgoja otrok – med avtoritativnim, permisivnim in mojim notranjim občutkom
6. 12. Kaj lahko od dojenčka in otroka pri določeni starosti pričakujem? 
13. 12. Čustven razvoj dojenčka 
20. 12. Predpraznični Klepetek 
 
Pedokinetika 
Razvojni koncept stika in negovanja dojenčka na Feldenkraisov način temelji na delu in 
razvoju Andreje Semolič, ki ga razvojno utemeljuje in razvija skozi integracijo 20-letnih 
izkušenj povezovanja znanj akademskega študija z izkustveno prakso reorganizacije 
telesne mase /fizične, čustvene in duhovne/ na osnovi dejstev gravitacije in njenih vplivov 
skozi fiziologijo in biomehaniko. Integracijo inovativno utemeljuje skozi kineziologijo, 
nevrobiologijo in temeljnimi vzvodi Feldenkrais® metode. Od l. 2011 nosi evropski 
certifikat in je vodilna izvajalka pedokinetike v Mali ulici. 

Na lekcijah razvojno gibalnih uric preko gibanja in dotika mamice pod strokovnim vodstvom 
povezujejo zakone težnosti, biomehanike, anatomskega, fiziološkega in psihološkega 
razvoja človeka. S pedokinetiko mamice ozavestijo svojo funkcionalnost in spoznajo, da je 
vse, kar naredijo, dobro – če vedo, kaj delajo in kako to delajo. Pedokinetiko smo izvajali 
tedensko v štirih, jeseni celo v petih terminih, dodatno pa smo izvedli še uvodne ure za 
zainteresirane mame.

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 
dojenčk. 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. Zaradi porodniškega dopusta izvajalke smo zgodaj 
spomladi Baby signs srečanja predčasno prekinili, tako da smo izvedli zgolj 4 srečanja, ki se 
jih je udeležilo skupno 13 mamic.

Pilates za mamice z dojenčki 
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. 
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Tečaj masaže za 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. 

Delavnica za nosečnice: gibanje v času nosečnosti
Strokovnjakinja za prehrano in inštruktorica pilatesa nosečnice seznanja z vajami, pri-
mernimi 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. 

Delavnica 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. 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. 

Fun little gym
Program, namenjen mamicam s starejšimi dojenčki in malčki, je nastal na pobudo mamic, 
stalnih obiskovalk Male ulice. Ker je med obiskovalkami veliko tujk z otroki, se program 
izvaja tudi 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. 

Celostna vadba za nosečnice 
Celostna vadba je namenjena nosečnicam, ki želijo zavestno čez vse plasti izzivov noseč-
nosti, pri tem pa poskrbeti za varno gibanje in umirjen um. Vadba zajema fizične vaje, 
vaje za medenično dno, dihalne vaje in pripravo na porod ter tako prispeva k lahkotnejši 
nosečnosti in moči polnemu vstopu v materinstvo. Potekala je dvakrat na teden, od 
sredina novembra pa je bil zaradi velikega povpraševanja dodan še dodatni večerni 
termin. 
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KAZALNIKI: Predvideno število izvedenih dejavnosti in število udeleženk

Št. Dejavnost Št. ponovitev v letu 2019 Skupno št. udeležencev

Načrtovano Dejansko Načrtovano Dejansko

1 Pedokinetika 60 170* 360* 850*

2 Pilates za mamice z dojenčki 40 104* 160* 416*

3 Tečaj masaže za dojenčka 2 4* 6* 14*

4 Baby signs 8 4* 34* 13*

5 Delavnice po porodu 6 3 30* 10

6 KLEPETek 0 38* 0 300*

7 Celostna vadba za nosečnice 40 104 160 520

8 Delavnica za nosečnice 6 5 30 16

9 Fun little gym 40 42 160* 212*

Skupaj: 202 474 940* 2351*

*Število udeležencev kaže število udeleženk, ki pa prihajajo na dejavnosti z dojenčki (razen aktivnosti za 

nosečnice). Skupno število vseh udeležencev je torej 4166.

Število dejavnosti za mamice z dojenčki v obdobju 2014-2019
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2.7.3 PROGRAM ZA ŠOLARJE OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

POČITNIŠKO VARSTVO

Šolarji so imeli v letu 2019 en teden zimskih, tri dni jesenskih, tri dni novoletnih in 10 
tednov poletnih počitnic. Zaradi praznikov smo v jesenskih in novoletnih počitnicah 
varstvo ponujali le ob delovnikih, medtem, ko so bile zimske in poletne počitnice izve-
dene v tedenskih terminih. 

Zimsko počitniško varstvo (25. februar – 1. marec)
Zimsko počitniško varstvo je bilo posebno zaradi velike fluktuacije otrok – približno 
polovica skupine je bila stalna (10 otrok), medtem ko je skupno število otrok dnevno 
variiralo od 12 do 19, enkrat pa celo 23 otrok. Program je bil zelo raznolik in prilagojen 
trenutni vremenski situaciji. Otroci so obiskali Inštitut Jožefa Štefana, kjer so z dr. Ogrinom 
izvajali različne znanstvene poskuse s tekočim dušikom, en dan je bil posvečen gozdni 
pedagogiki na Rožniku, ogledali so si filmsko predstavo v Kinodvoru, šli drsat in ustvarjali 
v Mali ulici. 

V zadnjih letih beležimo manjše zanimanje za zimsko počitniško varstvo, prijave pa 
večinoma prejemamo v zadnjem tednu pred počitnicami, pogosto le za nekaj dni. 
Predvidevamo, da starši z odločitvijo čakajo do zadnjega predvsem zaradi vremena.

Poletno počitniško varstvo v Mali ulici (27. junij – 30. avgust)
Kapacitete počitniškega varstva v Mali ulici sicer vsako leto povečamo, kljub temu pa 
težko sledimo povpraševanju. Starostna meja, ko starši otroka pustijo doma samega, 
se je v zadnjih letih povišala, zato je otrok, ki potrebujejo varstvo, vedno več. Otroci 
so imeli 10 tednov (samo!) poletnih počitnic, starši pa običajno ne razpolagajo z več 
kot dvemi, največ tremi tedni dopusta, in težave so tu. Babice in dedki so pogosto še 
delovno aktivni ali kako drugače nerazpoložljivi, zato so poletne stiske staršev hude in 
bi jih bilo potrebno reševati sistemsko. 

Za poletne počitnice v Mali ulici smo skupno prejeli 575 prijav, sprejeli pa smo 501 otroka, 
kar je 5 otrok več kot lansko leto. Prijav bi bilo bistveno več, če ne bi sproti zapirali mož-
nosti prijav na vseh zasedenih terminih. 74 otrok ni bilo sprejetih zaradi prepolnih skupin, 
neustrezne starosti ali pa so udeležbo odpovedali sami. Zaradi velikega povpraševanja 
smo omejili varstvo za posameznega otroka na tri tedne, v četrti teden smo vpisovali 
otroke naknadno, od 1. junija dalje, skupaj z otroki iz občin izven Ljubljane. V počitniško 
varstvo je bilo sprejetih 7 otrok s stalnim prebivališčem izven MOL. 

V letu 2019 je bilo v času sprejemanja in obdelave prijav, torej še pred počitnicami, 
izjemno veliko odpovedi in sprememb datumov. To sicer ni vplivalo na (manjšo) zase-
denost, saj je povpraševanje še vedno bistveno večje od ponudbe, tako v Mali ulici kot 
ponudbe drugih izvajalcev počitniškega varstva. Težavo vidimo predvsem v tem, da vsi 
ponudniki subvencioniranega počitniškega varstva po navodilu MOL odprejo prijave 
hkrati – v letu 2019 je bilo to v torek, 7. maja ob 7. uri zjutraj. Ne le, da se nam je že 
nekaj minut po tej uri sesul strežnik (in nismo bili edini); to povzroča veliko stresa pri 
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starših, ki nemalokrat angažirajo še stare starše in druge sorodnike, da hkrati prijavljajo 
(iste) otroke na različne oblike varstva pri različnih ponudnikih. Ker pri vseh ponudnikih 
velja bolj ali manj isti način sprejema otrok, torej »kdor prej pride«, se dogaja, da je isti 
otrok sprejet v različna počitniška varstva. Ko starši prejmejo potrditve, se odločajo, kje 
bo otrok ostal prijavljen in od kod ga bodo odjavili ... Smatramo, da ta način prijav ni 
prijazen niti do uporabnikov, še manj do ponudnikov, ki se zaradi odjav po nepotrebnem 
soočamo z veliko dodatnega administrativnega dela. Kljub temu, da so bila praktično 
vsa mesta polna že prvi dan prijav, smo se z odjavami srečevali še do začetka počitnic. 
Pogosto smo za to, da prijavljenega otroka ne bo v Malo ulico, zvedeli šele po tem, ko 
smo staršem že poslali potrditev in fakturo ter jih po pretečeni valuti pozvali, da fakturo 
plačajo. Kljub težavam smo vsa mesta pravočasno zapolnili.

O svojih izkušnjah in pomislekih smo že obvestili pristojni oddelek, še enkrat pa tudi na 
tem mestu predlagamo, da MOL razmisli o spremembi oz. prilagoditvi načina prijavljanja 
na počitniško varstvo. 

POČITNICE V MALI ULICI
V Počitnice v Mali ulici smo sprejeli 204 otrok od 1. do 3. razreda OŠ. 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 
tri tedne) z drugimi, ki imajo ves čas enak program.

Teden izzivov (26. - 28.junij)
Si upam? Zmorem? Vprašanji, ki smo si ju v tednu, polnem večjih in manjših izzivov, največkrat 
zastavili in verjamemo, da nanju večinoma tudi pozitivno odgovorili. Za manjše izzive smo se 
lotili razreševanja ugank in logičnih iger, malo več poguma pa smo potrebovali pred šestno-
gimi živalmi, med iskanjem cilja neznane poti, plezanjem, hoji po tankem traku, poslušanju in 
pripovedovanju napetih, za kanček strašljivih zgodb. Ker je strah lažje premagati ob močni 
podpori prijateljev, smo se poleg izzivov cel teden zabavali tudi s socialnimi igrami zaupanja. 

Raziskovalni teden (1. - 5. julij)
Zakaj se včasih počutimo dobro in včasih slabo? Zakaj včasih sploh ne vemo, kaj nam je 
in kaj se dogaja z nami? So za to kriva naša čustva ali vreme? Ali morda zvezde? Obiskali 
smo Agencijo RS za okolje, kjer smo spoznali merilne naprave za napoved vremena. 
Skozi igro Lov na zaklad smo na zabaven način spoznali in raziskali mesto. Prav tako pa 
smo raziskovali naš notranji svet in potovali v svet čustev. 

Kulinarični teden (8. - 12. julij)
Otroci so raziskovali, spoznavali, eksperimentirali in se tako učili o osnovnih živilih, ki jih upo-
rabljamo v kuhinji pri nas in po svetu. Okušali smo različne jedi iz celega sveta, se spoznavali z 
osnovnimi kuharskimi spretnostmi in veščinami ter sodelovali pri pripravi preprostih in zdravih 
obrokov. Na kulinaričnem tednu so otroci pobliže spoznali lokalno pridelano, sezonsko in 
ekološko pridelano prehrano in se učili o zdravem oziroma nezdravem načinu prehranjevanja. 
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Športno gibalni teden – Zdrav duh v zdravem telesu (15. – 19. julij)
Namen športno - gibalnega tedna je bil 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. Odpravili smo se na Orle, preiz-
kusili smo se v plezanju, v atletskih disciplinah in v kolektivnem športu, popoldneve pa 
smo izkoristili za obujanje starih skupnih iger, ki so se jih igrali že naši starši. 

Znanstveni teden – Spoznavamo svet skozi znanstvena očala (22. – 26. julij)
V tednu, namenjenem znanosti, smo se pogovarjali o vesolju in o človeškem telesu, 
o rastlinah in živalih, o matematičnih ugankah in pomembnih znanstvenih odkritjih. S 
pomočjo praktičnih in preprostih poskusov smo se z otroki učili, kako deluje svet okoli 
nas in odgovorili na marsikatero vprašanje »Zakaj?« in »Kako deluje?«. 

Teden živali (29. julij – 2. avgust)
V tem tednu smo skušali otrokom približati in omogočiti stik z živalmi ter jih seznaniti z 
njihovimi potrebami za optimalen razvoj. Obiskali smo kliniko za živali, spoznali poklic 
veterinarja ter se poučili, kakšne so najpogostejše bolezni in poškodbe malih ter tudi 
malo večjih živali. V zavetišču smo spoznali življenje zapuščenih živalih. Za tiste otroke, 
ki imajo radi nenavadne živali ali pa morda za tiste, ki se takih živali bojijo, smo pripravili 
obisk eksotičnih živali – za ljubitelje štirinožnih ljubkih kosmatih živalic, pa so k nam prišle 
Tačke Pomagačke. Za piko na i smo odšli h konjem in se preizkusili še v jahanju. 

Vila čira Čara (5. – 9. avgust)
V vili Čira Čara je živela radoživa Pika Nogavička, ki ni marala dolgčasa, slabe volje, 
nepotrebnih pravil, znana pa je bila po svojih norčijah in gusarskih doživetjih. Poskusili 
smo razvozlati zemljevid Ljubljane in najti skriti gusarski zaklad ter se kot pravi gusarji 
preizkusili v vodnih igrah v bližnjih parkih, kjer je bilo dovolj prostora tudi za akrobatske 
in cirkuške trike, hojo po traku, plezanje po drevesih ali pa za pripovedovanje zgodb v 
senci njihovih krošenj. Nismo pozabili na peko letečih palačink in pripravo čajanke ter 
na obisk konja Alfreda na bližnjem ranču. 

Kulinarični teden - Od zrna do kruha (12. - 16. avgust)
Teden smo posvetili vsem štirim sestavinam kruha in osvojili pripravo testa za peko 
našega hlebčka. Obiskali smo kmetijo na obrobju Ljubljane, kjer smo spoznali različna žita 
in si zmleli svojo moko. Eksperimentirali smo s sestavinami in preizkušali različne recepte. 
Vsi otroci so se naučili speči kruh, večina jih je to seveda poskusila prvič, prepričani pa 
smo, da nobeden od njih zadnjč.

Športno gibalni teden (19. – 23. avgust)
Na športnem tednu - kot pove že ime tedna - smo se veliko gibali. Spoznavali smo igre 
naših babic in dedkov, štafetne igre in igre brez meja, osvojili smo osnove rolanja ter 
celo juda. Podali smo se na pohod na Rožnik, se hladili in zabavali z vodo v parku Tivoli, 
obiskali pa tudi Lumpi park. Poleg organiziranih športnih iger je bilo na voljo tudi dovolj 
časa za prosto igro in klepet. 

Šola pod mostom (26. – 30. avgust)
V tej vseživljenjski šoli, ki jo je naš največji pisatelj Ivan Cankar opisoval v svoji zgodbi 
in v kateri se je naučil mnogo več kot v pravi šoli, smo se učili tudi mi. Poiskali smo 
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most, pod katerim smo se igrali, se spoznavali s stvarmi, ki so nam prekrižale pot ter 
iz njih skušali ustvariti nekaj zares zanimivega. Opazovali in hodili smo po pokrajini, ki 
je bila znana tudi pisatelju; povzpeli smo se na Sv. Ano, z njenega vrha pa občudovali 
ljubljansko Barje. V šolskem muzeju smo spoznali, kakšne so bile šole in učitelji nekoč 
in jih primerjali s šolo danes. 

»Otrok je bil nad vsem navdušen. Posebej zahvala izvajalcem programa, ki so se res 
potrudili, da so otroci uživali. Niso hoteli domov.«

POČITNICE V GOZDU (26. junij – 30. avgust)
V Počitnice v gozdu smo v desetih tednih sprejeli 196 otrok. Ker večino otrok, ki prihaja 
počitnikovat k nam, poznamo, saj se k nam praviloma vračajo vsako leto, lahko z goto-
vostjo trdimo, da so vsi otroci v gozdu mirnejši, manj prepirljivi, bolj obvladljivi, 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. 

»Vzgojitelji – prijazni. Fanta, vzgojitelja sta bila super in sta kljub vremenu poskrbela, 
da je sin vsak dan znova šel z nadušenjem v gozd, naš fant je domov prihajal pošteno 

umazan, a nasmejan do ušes in poln novih idej, kaj vse se da početi v gozdu.«

POČITNICE NA TERENU - Na divje (2. - 30. avgust) 
V počitnice na terenu smo sprejeli 101 otroka. Počitnice »Na divje« smo načrtovali v na 
skupnostnem vrtu Onkraj gradbišča na Resljevi ulici. Zaradi zdravstvenih težav zunanje 
izvajalke tega programa, ki je tudi najemnica vrta na tej lokaciji, smo v aprilu našli drugo 
lokacijo, in sicer na vrtičkarskem območju in javnih sadovnjakih Grba. Zaradi velikega 
povpraševanja in boljših možnosti, ki jih je ponudila nova lokacija, smo počitnice pre-
imenovali v Počitnice na terenu in jih podaljšali za en teden. Potekale so torej v petih 
posameznih tednih, in sicer od 8. do 12. julija, 15. do 19. julija, 22. do 26. julija, 19. do 
23. avgusta in 26. do 30. avgusta 2019. 
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Počitnice Na terenu so zasnovane po načelih sobivanja z naravo in gozdne pedagogike. 
Temeljijo na preživljanju prostega časa  na prostem in seznanjanju z zanimivostmi o naravi, 
živih bitjih, opraševanju in delu na vrtu. Z nami je sodelovala in izvajala aktivnosti tudi ga. 
Nina Ilič, čebelarka, api terapevtka in živilska tehnologinja, ki na Enejinem medovitem 
učnem vrtu koordinira program. Veliko smo izvedeli o rastlinah, čebelah in drugih živalih 
na vrtu, sadili, opazovali rast in zalivali svoje rastline. Pobliže smo spoznali les in kaj vse 
lahko z njim počnemo. Izdelovali smo tudi naravne repelente, mila, mazila za ustnice in 
še kaj. Vsaj en dan v tednu smo izvedli izlet v naravo in kopanje, kamor nas je zapeljal 
vlak ali avtobus.

»Krasna ekipa v tednu od 19. 8., hči je dobila vsak dan novo frizuro, moški vzgojitelj 
jim je iz plezalne opreme naredil unikatno gugalnico, pekli so palačinke, se naučili 
izdelati zobno pasto in uživali v izletu z vlakom in kopanju v reki. Hvala lepa vsem!« 
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KAZALNIKI: Ocene staršev iz anket poletnega počitniškega varstva

Tip počitniškega varstva Počitnice 
v Mali ulici

Počitnice
Na terenu

Počitnice 
v gozdu

SKUPNA 
povprečna

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

4,76 4,70 4,72 4,73

Kako so bili s počitnicami  
zadovoljni vaši otroci?

4,75 4,65 4,80 4,73

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

4,52 4,45 4,46 4,48

Kako ocenjujete naše vzgojitelje 
in spremljevalce otrok?

4,77 4,70 4,80 4,76

SKUPNA OCENA 4,70 4,63 4,70 4,68

Najslabše je ponovno (in pričakovano) ocenjena prehrana. 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 odgovor-
nosti in s tem pridobivajo samozavest. Kosilo je bilo letos za počitnikarje v Mali ulici 
organizirano v sosednji restavraciji Tartuf, gozdarji so kosili v Gostili na Rožniku, vrtičkarji 
pa v OŠ Vrhovci (dva tedna) in Vrtcu Vrhovci (tri tedne).  Kosilo, ki običajno znižuje 
oceno, je tudi največji vir pritožb staršev, ki pa imajo pogosto diametralno nasprotne 
pripombe – enim se zdi, da otroci jedo premalo zelenjave, drugi bi spet želeli, da se 
»bolj prilagodimo okusu otrok« ... Trudimo se, da bi ugodili vsem, in krmarimo, kolikor 
nam finančna sredstva in posamezni ponudniki obrokov to dopuščajo, zavedamo pa 
se, da bomo to bitko verjetno vedno znova izgubljali. Dodatna težava oz. omejitev 
so še alergije in druge prehrambene posebnosti, ki jih je pri otrocih vedno več, zato 
se nam pogosto zdi, da je organizacija prehrane najbolj stresen del organizacije 
počitniškega varstva. 
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POČITNICE V CELOVŠKIH DVORIH
Zaradi zaznavanja potreb v tej soseski in prošnje oziroma želje stanovalcev ter otrok smo 
nadgradili naše redno tedensko gostovanje z dvemi tedni poletnih počitnic Počitnice 
v Celovških dvorih so potekale vsak dan med 9:00 ter 15:00 uro. Vsakodnevno se je 
aktivnosti udeležilo 20 – 40 otrok v starosti od 4-15 let, aktivnosti pa so vodile tri stalne 
izvajalke, samostojna strokovna sodelavka in dve študentki. 

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. 

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.

POČITNIŠKA NOVINARSKA ŠOLA ZA NAJSTNIKE
Počitniška šola zaradi premajhnega zanimanja ni bila izvedena. 

Jesensko počitniško varstvo v gozdu ( 28. - 30. oktober)
V jesensko varstvo smo sprejeli 20 otrok. Tudi tokrat je bilo varstvo namenjeno spo-
znavanju narave in aktivnemu preživljanju počitnic. Spoznavali smo jesenski gozd in 
njegove spremembe skozi letni čas; z otroki smo izvedli delavnico gozdnih zemljevidov 
in orientacije. Zaradi deževnega vremena so otroci en dan preživeli v Prirodoslovnem 
muzeju, kjer so skozi voden ogled  spoznali Evropo v času ledene dobe. Zadnji dan 
počitnic smo imeli v Mali ulici kostanjev piknik, na katerega so bili povabljeni tudi 
starši otrok.

Novoletno počitniško varstvo v Mali ulici (27., 30. in 31. december)
Novoletnega varstva se je skupaj udeležilo 9 otrok. V prijetnem in prazničnem vzdušju 
smo s šolarji spoznavali bližnjo okolico, ustvarjali in krepili socialne spretnosti. Obiskali 
smo Kinodvor, izdelovali labirinte, pekli pecivo in s pomočjo zemljevida ter metom 
kovanca raziskovali park Tivoli in Ljubljanski Grad.
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KAZALNIKI: Načrtovano število udeležencev in pričakovana ocena

Št. Vrsta dejavnosti Načrtovano št. udeležencev Dejansko št. udeležencev* 
1 Zimske počitnice 20 23

2 Počitnice v Mali ulici 200 204

3 Počitnice v gozdu 200 196

4 Počitnice na terenu 80 101

5 Jesenske počitnice 15 20

6 Novoletne počitnice 15 9

8 Počitnice v CD 60 65

Skupaj: 590 618
*V počitniškem varstvu so skupine otrok v posameznem tednu večinoma stalne, medtem ko se uličnih aktivnosti 

v CD dnevno udeležujejo različni otroci – v dveh tedni je bilo tako vključenih 65 otrok, nekateri samo en dan, 

drugi cel ali oba tedna.

Število udeležencev dejavnosti v šolskih počitnicah v obdobju 2014-2019
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POSEBNI PROJEKTI (ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN ŠOLARJE)

Ulično delo v Celovških dvorih
Z “uličnimi aktivnostmi” se približujemo otrokom, ki svoj prosti čas preživljajo pretežno 
prepuščeni sami sebi, na ulici oz. na dvorišču stanovanjske soseske. Terminu “ulično delo” 
se največkrat pridružuje beseda “mladinsko”, saj je večinoma usmerjeno na mladostnike, 
ki svoj čas preživljajo na ulici. Smisel uličnega dela je, da vzgojni delavci izstopijo iz 
formalnih vzgojnih okolij in ustanov in se približajo mladim (v našem primeru otrokom) 
v njihovem življenjskem okolju. Gre za nekonvencionalen pristop z visokimi etičnimi 
načeli, predsem spoštovanjem in toleranco do najbolj izključenih in ranljivih skupin, 
ki pomoči, podpore ali drugih oblik servisa ne želijo ali ne znajo poiskati v utreznih 
strokovnih službah. Ulično delo je interdisciplinarna dejavnost, ki vključuje preventivne, 
socialnointegrativne, športne, kulturne in vzgojno-izobraževalne aktivnosti. 

Mala ulica, katere fokus so predvsem mlajši otroci (predšolski ter otroci prvih razredov 
OŠ), ne želi posegati v področje množice drugih organizacij, ki izvajajo mladinsko ulično 
delo (Mladi zmaji, Človekinje, Zavod Bob … ), ampak se jim pridružuje in s svojo pri-
sotnostjo in dejavnostmi zapolnjuje vrzel oz. omogoča udeležbo na aktivnostih drugih 
izvajalcev. Mladostniki so v večjih urbanih soseskah pogosto varuhi mlajših otrok, kar jim 
otežuje druženje z vrstniki ali udeležbo na aktivnostih. Mala ulica se s svojimi dejavnostmi 
fokusira na otroke od 3. leta dalje, zgornja starostna meja, ko smo otrokom še zanimivi, 
pa je nekako 10 let. 

Celovški dvori so socialno zelo heterogeno okolje, velik del soseske predstavljajo socialna 
stanovanja, približno tretjina pa je lastniških stanovanj, zaradi česar v soseski občasno 
prihaja tudi do bolj ali manj odkritih trenj. Z uličnimi aktivnostmi se skušamo predvsem 
približati otrokom, ki niso vključeni v organizirane popoldanske (plačljive) aktivnosti, 
opažamo pa, da so ravno naše aktivnosti tisti magnet, ki pritegnejo vse otroke. Tako se 
otroci pogosto prvič pričnejo družiti šele na naših aktivnostih, preko njih pa tudi njihovi 
starši, kar je pomemben korak k prečenju socialnih in družbenih barier. V Celovških 
dvorih deluje nekaj organiziranih izvajalcev aktivnosti, vsi pa svoje aktivnosti predvsem 
usmerjajo v starejše otroke in mlajše mladoletnike, tako da Mala ulica s svojimi aktivnostmi 
zapolnjuje ponudbeno vrzel. Vsi izvajalci občasno izvajajo skupne aktivnosti, na katere 
posebej vabijo vse stanovalce. 

Marca smo po zimski prekinitvi nadaljevali z uličnim delom vsak četrtek popoldne. Izvedli 
smo 31 obiskov, ki se jih je udeležilo skupno 620 otrok. Aktivnosti so potekale na ploščadi 
med stolpnicami in na ograjenem igrišču; odvisno od vremena, števila in starosti otrok je 
ekipa organizirala športne, skupinske in družabne igre. Ob koncu leta se nam je s kavarno 
Kunk uspelo dogovoriti za brezplačno uporabo prostora, tako da se otroci v primeru slabega 
vremena ali nizkih temperatur lahko umaknejo v poseben prostor znotraj kavarne. Aktivnosti 
tako pozimi na veliko veselje otrok ni bilo potrebno prekiniti, kot smo to počeli prejšnja leta. 

Izjemno pomemben del našega dela je posredovanje in pomoč pri reševanju konfliktov 
med otroki, pomembni so tudi individualni ali skupinski pogovori o osebnih, družinskih ali 
šolskih stiskah. Med otroki, ki se aktivnosti redno udeležujejo, je mnogo takih, ki nimajo 
kompetentnih odraslih, ki bi jim zaupali, zato je naša prisotnost toliko bolj pomembna. 
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Projekt že od začetka vodi Aleša Pleško, ki se je poleti v Mali ulici zaposlila za določen 
čas (nadomeščanje porodniškega dopusta) skupaj s stalno ekipo študentov. Jeseni nam 
je ekipo uspelo okrepiti, tako da ne prihaja do neželenih izpadov zaradi neplaniranih 
odsotnosti (bolezni, izpiti...); izvajalci se izmenjujejo, običajno delajo po dva ali trije 
skupaj. Izvajalci imajo redne supervizije in izobraževanja. 

Pižama party in Noč knjige
Z zabavami v pižamah med šolskim letom vzdržujemo stik s šolarji, ki k nam hodijo v 
počitniško varstvo. Izvedli smo štiri tematske zabave (pustno, Noč knjige, jesensko in 
praznično) za skupine 15-20 otrok, ki so se zabavali od 18. do 22. ure. Štirih pižama 
partyjev se je skupno udeležilo 78 otrok. 

Doživetja gozdnega duha Rožnika 
Osnovna zamisel je postavitev pravljično doživljajske poti na krožni poti od MGLC proti 
vrhu Rožnika, mimo točke Rogač in nazaj do MGLC, na kateri bi postavili najmanj devet 
doživljajskih točk, ki skozi zgodbo, igro, lesene skulpture umetnikov iz Švicarije ter gibalna 
spretnostna igrala obiskovalce pouči o:
• k ljučnih naravnih vrednotah parka, 
•  njegovih značilnostih in posebnostih (puščavnik, brglez, evropska gomoljščica, trohneči 

les, votla drevesa…),
• življenju v gozdu,
• obnašanju v gozdu.

Pri projektu se je povezuje več inštitucij, ki tako ali drugače delujejo na tem območju:
• JZ Mala ulica (nosilec projekta in upravitelj poti)
• Zavod Škrateljc
• MGLC
• Švicarija
• Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Snaga)
• Turizem Ljubljana
• Mestna občina Ljubljana (OPVI in OVO)

V letu 2019 smo želeli pridobiti vsa soglasja pristojnih deležnikov ter izdelati projektno 
dokumentacijo. Projekt smo dvakrat predstavili županu in njegovemu ožjemu kolegiju, 
žal pa zaradi zapletov z drugimi, ključnimi partnerji v projektu, nismo naredili koraka 
naprej. Verjamemo, da ima projekt prihodnost in da se bomo z vsemi deležniki uspeli 
dogovoriti za skupno delo v čimkrajšem času. 
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2.7.4 IZOBRAŽEVALNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST

PROJEKT NEVERJETNA LETA V OBDOBJU 2017-2019 V RS

Program Neverjetna leta je sestavljen iz intervenc, namenjenih staršem, otrokom in 
učiteljem in predstavlja 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 sofinanci-
ranja. Septembra 2017 je program Neverjetna leta Ministrstvo za zdravje RS uvrstilo 
med programe krepitve 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. Koordinacija 
projekta obsega organizacijo sestankov, organizacijo projektnih konferenc, stike z mediji in 
zainteresiranimi javnostmi, pregled in obdelavo poročil in izdelavo evalvacij za Ministrstvo 
za zdravje, sodelovanje s financerjem, pregled stanja prijav in druga dela, povezana s 
projektom, v katerem sodeluje 8 partnerskih organizacij iz cele Slovenije. 

Januarja smo v okviru projekta izvedli osnovno usposabljanje za nove voditelje treningov 
starševstva za starše otrok od 3-8 let (udeležila se ga je tudi ena zaposlena iz Male ulice, 
ki treninge že izvaja, ter zunanja sodelavka, ki jo bomo zaposlili v drugi polovici leta 
2019). Prvič v Sloveniji smo izvedli tudi usposabljanje za voditelje treningov staršev otrok 
od 8 – 12 let ter izvajalce homecoachinga. Zadnjih dveh usposabljanj so se udeležile 
vse izvajalke treningov starševstva in Dino šole iz Male ulice ter dve zunanji sodelavki (6 
oseb). Usposabljanje je vodila Kimberlee Shoecraft iz najožje ekipe avtorice programa NL. 

Ga. Shoecraft je ob usposabljanjih izvedla tudi supervizije ter pregled posnetkov izvedbe 
treningov. Izvajalka Manca Kaliman je pridobila certifikat za izvajanje treningov starše-
vstva in je tako prva certificirana izvajalka v Mali ulici ter ena izmed petih v Sloveniji. 
Odslej bo lahko izvajal tudi intervizije z drugimi izvajalkami, tako da je ta certifikat velika 
pridobitev tudi za zavod. 

8. 6. smo organizirali in izvedli prvo Srečanje neverjetnih družin za vse družine, ki so 
bile do letos vključene v projekt Neverjetna leta. Srečanja, ki je potekalo na sobotno 
popoldne v Zajčji dobravi, se je udeležilo preko 200 otrok in staršev. Poleg aktivnosti 
in ustvarjalnic za otroke smo za starše organizirali tri tematska srečanja, na katerih so 
lahko preverili svoje starševske veščine, izmenjali izkušnje in dobili spodbudo in navodila 
za nadaljno vzgojo. Odzivi staršev so bili zelo dobri, zadovoljni smo bili tudi z obiskom, 
zato bomo srečanje izvajali tudi v prihodnjih letih. 
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25. 10. smo organizirali zaključno projektno konferenco programa Neverjetna leta. Na 
konferenci sta dr. Mojca Marc in dr. Nina Ponikvar predstavili Analizo stroškov in koristi 
programa Neverjetna leta. Dr. Jožica Maučec Zakotnik je predstavila program staršev-
stva s stališča ciljev resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028. 
Izvajalci treningov starševstva (Denis Mušič, Nadja Prevolnik in Janja Batič) so predstavili 
izsledke, strukturo in implementacijo programa Neverjetna leta. Svetovalna delavka na 
OŠ Kolezija Mihaela Kovačič in ravnateljica OŠ Trnovo mag. Đulijana Juričič sta osvetlili 
pomen programa Neverjetna leta v šoli. 

28. 6. je bil objavljen razpis Ministrstva za zdravje za finaciranje programov s področja 
varovanja in krepitve zdravja do l. 2022. Na razpis smo se kot nosilec projekta prijavili 
skupaj z 9 partnerji iz celotne RS (UKC, ZD Velenje, ZD Nova gorica, ZD Kočevje, CSD 
Gorenjska, CSD Severna Primorska, CSD Koroška, Svetovalni center za otroke, mlado-
stnike in starše Ljubljana in Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. 
Na razpisu smo v kategoriji Program krepitve duševnega zdravja za koordinacijo projekta 
in izvedbo treningov starševstva ter Dino šole v vseh partnerskih organizacijah prejeli 
306.629,68 € za obdobje treh let. 

TRENINGI STARŠEVSTVA NEVERJETNA LETA 

V spomladanskem semestru 2019 smo v sklopu projekta, financiranega iz sredstev 
Ministrstva za zdravje, v Mali ulici izvedli dva Treninga starševstva – vsak Trening vsebuje 
16 srečanj za skupino 12 staršev. V projekt je bilo v prvem polletju 2019 vključenih 24 
staršev in 6 otrok. Ob tem naj poudarimo, da so vsi starši in otroci, ki so se vključili v 
program, program tudi obiskovali do konca. V primerjavi z drugimi izvajalci v R Sloveniji 
tako beležimo daleč največji uspeh, saj je v Mali ulici osip ničelen. Dve skupini, finančno 
podprtih s strani MDDSZ-ja, smo izvedli v jesenskem času. Vanju je bilo prav tako vklju-
čenih 24 staršev, od tega 15 mater in 9 očetov. Skupno je bilo v letu 2019 v Treninge 
starševstva vključenih 48 staršev in neposredno 32, posredno pa še 56 otrok (sorojencev 
otroka, zaradi katerega so starši prišli na trening starševstva). 

Aprila smo zaključili Dino program za otroke od 3 – 8 let v Mali ulici, ki se je pričel 
novembra 2018 (18 srečanj za skupino 6 otrok), novembra pa Dino program pričeli z 
novo skupino otrok. 

Mala ulica je še vedno 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. 
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PREDAVANJA, POGOVORI IN SREČANJA ZA STARŠE 

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. Predavanj se je udeležilo v 
povprečju 6 staršev, skupno 36. 

• 9. 1.   Mož in oče – predavanje zate
• 16. 1. Kompetentni otrok, zgodovina, ozadje in znanost
• 23. 1.  Konflikt med sodelovanjem in integriteto (med pripadnostjo in individualnostjo)
• 30. 1. Samozavest in samospoštovanje
• 6. 2.   Družbena in osebna odgovornost
• 13. 2. Vprašanja o vzgoji in družinskih odnosih iz vsakdanjega življenja

Problemkanje
Nova forma pogovorov, na katerih bi starši predebatirali vnaprej zastavljena vprašanja 
z moderatorko Ivano Gradišnik, žal niso naletela na pričakovan odziv staršev. Januarja 
smo zvedli smo dve srečanji, ki se ju je udeležilo skupno le 5 staršev, zato programa 
nismo nadaljevali. 

Večerna predavanja in razgovori so bili pred nekaj leti dobro obiskani, v zadnjih dveh 
letih pa je obisk stalno upadal. Razlog je verjetno deloma logistične narave, saj so starši 
v večernem času, ko izvajamo predavanja, še močno zaposleni z večernimi aktivnostmi z 
otroki, deloma pa zato, ker so podobna predavanja na voljo tudi v šolah in vrtcih.  Odločili 
smo se, da jesenskega cikla predavanj ne izvedemo, saj bi bilo to skrajno neekonomično 
in ga raje nadomestimo z vsebinsko močnim dopoldanskim programom. Za razliko od 
predavanj za starše s predšolskimi otroki smo edini ponudniki  predavanj in pogovorov za 
mamice na porodniškem dopustu v Ljubljani, zato se bomo tudi v bodoče bolj orientirali 
na to skupino uporabnic.

(SPLETNA ) KOMUNIKACIJA Z UPORABNIKI

V letu 2018 je bila zaradi zahtev GDPR prenovljena baza prejemnikov e-novic. Baza se 
je pričakovano zmanjšala, zaradi česar smo v letu 2019 močno intenzivirali frekvenco 
objav posameznih aktivnosti na družabnih omrežjih. Obisk preko iskalnikov se je v letu 
2019 povečal za 9% v primerjavi s preteklim letom, prav tako se je za 24% povečal obisk 
z vpisom direktnega URL naslova. Objave na socialnih omrežjih so obisk naše spletne 
strani povečale za 62% v primerjavi z letom 2018. Na Facebooku imamo 5328 sledilcev, 
na Instagramu pa 544. Frekvenco E-novic smo zaradi slabšega dometa zmanjšali oz. jo 
omejili zgolj na večje dogodke. Poleg spletne strani www.malaulica.si, FB in Instagama, 
ki jih urejamo in dnevno posodabljamo, urejamo tudi spletno stran programa Neverjetna 
leta (www.neverjetna-leta.si). 
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2.7.5 PROJEKTNA IN MEDNARODNA SODELOVANJA

ERASMUS + VEČJA DOSTOPNOST INTEGRIRANIH STORITEV PREDŠOLSKE VZGOJE 
IN SKRBI ZA OTROKE ZA PODPORO VSEM DRUŽINAM Z MAJHNIMI OTROKI

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 Universitetet i Tromsoe. 

Moč sodelovanja ter koriščenja visokokakovostnih programov in centrov predšolske 
vzgoje in izobraževanja (ECEC) ima dolgoročne pozitivne učinke tako za posameznike 
kot za družbo. Tovrstni centri 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. Centri  služijo tudi kot kraji srečevanj staršev, ki lahko tam 
izmenjujejo in delijo svoje izkušnje ter skrbi, s katerimi se spopadajo pri vzgoji otrok.

Uvodno delovno srečanje v Bruslju, Belgija, 21. – 23. januar
Uvodnega srečanja vseh partnerjev, ki je potekalo januarja 2019 v Bruslju, so se poleg 
direktorice udeležile tri samosotojne strokovne sodelavke (Kaliman, Kumer in Zagoranski). 
Na dvodnevnem sestanku smo se partnerji osebno spoznali ter odprli razpravo o želenih 
ciljih našega projekta ter vlogo posamezne organizacije pri doseganju le-teh. Obiskali 
smo tri različne organizacije in se seznanili z dobrimi praksami v Bruslju in okolici – zaradi 
belgijske visoke socialne heterogenosti so bili obiskani projekti še posebej zanimivi, saj 
učinkovito rešujejo izzive multikulturne skupnosti ter družinske problematike. 

Delovno srečanje v Torunu, Poljska, 22. – 24. maj: Socialno delo kot izhodišče 
za opolnomočenje družin z majhnimi otroki
Ponovno smo se partnerji srečali na Poljskem konec maja. Tokratna tema sestanka je bila 
“socialno delo kot izhodišče za opolnomočenje družin z majhnimi otroki”. Spoznali smo 
se s praksami na Poljskem in načini uresničevanja socialne politike v povezavi z ranljivimi 
družinami in družinami nasploh, s poudarkom na tistih s predšolskimi otroki. V ta namen 
smo obiskali 4 različne ustanove, ki delujejo na področju projekta. Izkusili smo različnost 
praks, ki je v marsičem plod zgodovinskega in socialnega okvira države gostiteljice. 
Zadnji dan obiska je bil namenjen načrtovanju raziskave kot osrednjega cilja projekta. 
V raziskavi bomo z različnimi deležniki, odločevalci na lokalnem in državnem nivoju, 
strokovnjaki  in starši ugotavljali dostopnost storitev na zdravstvenem, izobraževalnem in 
socialnem področju v posamezni državi, pri čemer se bomo posebej posvetili družinam 
s predšolskimi otroki.

Delovno srečanje v Helsinkih, Finska, 9. – 11. oktober: Na poti k integriranim 
storitvam, dejavnostim NVO in kulturi storitev
Srečanje, ki so se ga udeležile štiri predstavnice Male ulice, se je pričelo s seminarjem za 
širšo strokovno javnost. Predstavitvi finskega sistema izobraževanja in pomoči družinam 
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je sledila podrobnejša predstavitev družinskih centrov na Finskem. Obiskali smo nekaj 
družinskih centrov (Lahti in Parvoo), ki z Malo ulico delijo svoje osnovno poslanstvo 
(nudenje odprtega prostora za igro in srečevanje mladih družin), se pa bistveno razlikujejo 
od Male ulice po dostopnosti (le nekaj ur dnevno ob delovnikih).

Zadnji del srečanja je bil namenjen evalvaciji študijskih obiskov ter razpravi o različnih 
sistemih pomoči družinam v posameznih državah. V diskusiji so se pokazale velike razlike 
v pogledih na smiselnost, upravičenost in/ali dopustnost različnih načinov in obsega 
pomoči posameznim članom družine. Ob koncu srečanja smo predstavili okvirni program 
delovnega srečanja, ki bo maja 2020 v Ljubljani. 

ERASMUS +: Starševstvo kot motivacija za vseživljenjsko učenje v materinskih centrih
Jeseni 2019 se je uradno pričel Erasmus + projekt “Starševstvo kot motivacija za 
vseživljenjsko učenje v materinskih centrih”. Projekt bo trajal do 31. 8. 2022, vanj pa 
so poleg Male ulice vključene še naslednje organizacije: Síť pro rodinu, z.s., Češka, kot 
nosilec projekta ter Únia materských centier, Slovaška in Bundesverband der Mütterzen-
tren, Nemčija. Glavna naloga projekta je povezovanje materinskih (družinskih) centrov 
po Evropi in izmenjava dobrih praks. Ob zaključku projekta je predviden izid knjižice z 
opisom, zgodovino delovanja ter dobrimi praksami materinskih in družinskih centrov v EU. 

Uvodno srečanje v Pragi, 26. – 30. novembra
Srečanja na sedežu češke organizacije, nosilke projekta Sit pro Rodinu, sta se udeležili 
samostojni strokovni sodelavki Duši Kumer in Ines Zagoranski. 

Uvodno srečanje je bilo predvsem namenjeno spoznavanju projektnih partnerjev, 
podrobnejši predstaviti projekta in oblikovanje časovnice. Cilj projekta je oblikovanje 
priročnika/knjižice o delovanju materinskih in družinskih centrov v vključenih državah. V 
okviru delovnega srečanja so si udeleženci ogledali nekaj družinskih centrov in drugih 
primerov dobrih praks s področja starševstva v Pragi. Naslednje delovno srečanje 
projektnih partnerjev bo junija 2020 v Ljubljani.

LETNI SESTANEK MINE V BUDIMPEŠTI

Mala ulica je članica mreže Mine (Mother Centres International Network for Empower-
ment), katere namen je opolnomočenje socialno šibkih žensk in družin z inkluzivnimi 
socialnimi programi, usmerjenimi na lokalno problematiko (manjšine, revščina, zasvoje-
nosti, mladoletne zanositve, urejanje zdravstvenega zavarovanja in socialnega statusa, …)

Letnega srečanja Mreže Mine sta se udeležili samostojni strokovni sodelavki Duši Kumer 
in Manca Kaliman. Članice Mreže so bile aktivno udeležene pri snovanju reorganizacije 
delovanja mreže Mine in novih strategij so-delovanja pod mentorstvom strokovnjakinje 
Lize Baranyai. Poudarek je bil tudi na predstavitvi članic. Strokovni sodelavki sta pri tem 
opravili odlično delo, saj so članice izrazile željo, da bi letno srečanje 2020 potekalo v 
Ljubljani, saj bi tako prostor Male ulice in njeno delovanje imele priložnost spoznati tudi 
v živo.
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2.8  Poročilo o investicijskem vzdrževanju in nabavi opreme
V letu 2019 je bilo izvedeno: 

• beljenje male in velike igralnice (delno z lateks barvo) in celotnega stopnišča,
• demotaža protihrupnih panelov ter sanacija sten s kitanjem in barvanjem v kockarnici,
• izvedba revizijske odprtine v stropu knjižnice,
• sanacija sten zaradi vlage v kockarnici in knjižnici, 
• demontaža kovinskih ročajev v vseh treh nadstropjih v stolpu in montaža nove ograje,
•  prestavitev klima naprave ter izvedba podometne električne instalacije ter montaža 

luči v mali igralnici,
•  popravilo in generalna obnova vsega oblazinjenega pohištva, igralnih blazin, obnova 

oboda obeh vhodov v labirint ter izhod iz tobogana, 
• popravilo in obnova recepcijskega pulta, izdelava delovne mize za knjižnico. 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so bila zagotovljena v finančnem 
načrtu. 
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