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                                NAČRTA DELA SKLADA VRTCA RADOVLJICA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

VRTEC STANJE SREDSTEV 

31.8.2018 
NAČRT DELA 2018/2019 REALIZACIJA PORABLJENA 

SREDSTVA  
V EUR 

BEGUNJE 294,49 €  Vstopnine na različnih izletih:Lutkovno 
gledališče Lj. Arboretum, Živalski vrt, obisk 
različnih institucij, 

 plačljive predstave, delavnice in prireditve 
v vrtcu s strani zunanjih izvajalcev, 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

BREZJE 114,24 €  vstopnine na različnih izletih oz. obisku 
različnih institucij(Živalski vrt, Lutkovno 
gled.Lj) 

 Predstava za najmlajše v vrtcu 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

KAMNA GORICA 369,62 €  Izlet v Lutkovno gledališče (vstopnina ), 
predstava za najmlajše v vrtcu,  

 Napihljivi grad 

 Čarovnik na obisku, Gibalne aktivnosti  s 
športnim pedagogom 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

KROPA  684,03 €  Vstopnine na različnih izletih: Lutkovno 
gledališče, Živalski vrt, obisk različnih 
institucij, 
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 plačljive predstave, delavnice in prireditve 
v vrtcu s strani zunanjih izvajalcev, 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

LESCE 452,46 €  

 

 

 

 

 

 

 Vstopnine na različnih izletih:Obisk 
pravljične dežele, obisk različnih institucij, 

 Igrica za najmlajše. 

 Plačljive predstave, delavnice in prireditve 

v vrtcu s strani zunanjih izvajalcev, 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 

nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

POSAVEC 278,26€    Avtobusni prevoz in vstopnine na različnih 
izletih: Arboretum, Živalski vrt, Hiša 
eksperimentov, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, obisk različnih institucij, 

 gibalne animacije Pagon Sport,  

 druge plačljive predstave, delavnice in 
prireditve v vrtcu s strani zunanjih 
izvajalcev, 

 predstava za najmlajše, 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

RADOVLJICA 338,46 €   Avtobusni prevozi in vstopnine na različnih 
izletih: Živalski vrt Ljubljana ali Zlatorogova 
dežela ali Dežela ljudskih pravljic ali Hiša 
eksperimentov  in obisk različnih institucij, 

 žongler na obisku, 

 predstava za najmlajše, 

 nepredvidene dejavnosti ali nakup 
nadstandardnih didaktičnih materialov. 

  

VRTEC RADOVLJICA 165,86 €    Gibalne igrarije s športnim pedagogom 

 Nepredvidene dejavnosti 
  

 

 


