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Nagovor direktorice

Razmišljanje o letu 2019 me povabi v navdihujoče spomine, ko smo 
predelovali upokojeni mestni avtobus v mobilni mladinski center. Projekt 
predstavlja sodelovanje med različnimi inštitucionalnimi partnerji na ravni 
mesta - Mestno občino Ljubljana, Javnim zavodom Mladi zmaji in Javnim 
podjetjem Ljubljanski potniški promet ter mladimi prebivalci mesta in 
strokovnjaki iz kreativnih industrij. Projekt izhaja iz Strategije Mestne občine 
Ljubljana za mlade 2016-2025, ki predvideva vzpostavitev mreže mladinskih 
centrov v vseh četrtnih skupnostih. Zasnovan je v skladu z Evropsko listino 
o lokalnem mladinskem delu in z vrednotami na katerih temelji – predvsem 
da izhaja iz potreb in interesov mladih ter da jih podpira v njihovem razvoju 
v samostojne in odgovorne pripadnike skupnosti.  S projektom mobilnega 
mladinskega centra - Ljuba    Drago - dopolnjujemo ponudbo programov 
in prostorov za mlade. Zaradi mobilnosti lahko  nagovarjamo mlade tam, 
kjer trenutno vzpostavitev mladinskega centra ni mogoča. Prepletanja 
mladinskega dela s kreativnimi industrijami in miselnostjo trajnostnega 
načrtovanja prispevajo v naše mesto nove rešitve in kažejo, da so mladi 
nosilci rešitev. Mladinsko delo pa bazen rešitev, v katerem je vredno 
zaplavati tudi strokovnjakom iz drugih sektorjev. 

Ponosna sem, da smo Mladi zmaji pozitivna sprememba na področju 
mladinskega dela in družbe ter da prinašamo v mesto inovacije za 
kakovostno življenje. 

V Ljubljani, 6. februarja 2020
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1. Poslovno poročilo
splošni del

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih je Mestna obči-
na Ljubljana ustanovila leta 2009. Z organiziranimi 
prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v četrtnih 
mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog 
in njihovi okolici ter drugih četrtnih skupnostih, kjer 
izvajamo mladinsko ulično delo, se zavod načrtno 
razvija v mrežo prostorov, v katerih lahko mladi 
kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo 
prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti 
z različnih področij, bodisi samostojno glede na 
lastne interese.



2 Letno poroči lo 2019 

1.1 Zakonske in druge podlage za delovanje 
zavoda

 ► Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-
UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18).

 ► Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

 ► Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US in 22/19 - ZPosS).

 ► Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-
UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 
40/12 - ZUJF).

 ► Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

 ► Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 
30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE).

 ► Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 - ZNOrg).

 ► Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11).

 ► Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 
16/11 – popr. in 85/15).

 ► Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v  
plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 
in 22/19).

 ► Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 
80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).

 ► Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, 
javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede 
(Uradni list RS, št. 69/2008, 73/08, 6/11, 46/17 in 
80/18).

 ► Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

 ► Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 
53/08 in 89/08).

 ► Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Uradni list RS, št. 46/03).

 ► Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18).

 ► Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 
34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 
64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 
– ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 
115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 
57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 
40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19).

 ► Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 
45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 
56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 
60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 
46/17 in 80/18).

 ► Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – 
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 
43/14, 8/15 in 29/18).

 ► Druga pozitivna zakonodaja, s področja delovanja 
zavoda.
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 1.2 Poslanstvo in vizija

1.2.1 Ciljne skupine

1.2.2 Strateški cilj zavoda

1.2.3 Letni cilji zavoda

Da mlade zmajevke in zmaji pišejo svoje zgodbe v mestu, 
potrebujejo kakovostne možnosti razvoja in podpore na 
poti do njihove samostojnosti. Javni zavod Mladi zmaji smo 
sile za pozitivno spremembo na področju mladinskega 
dela. Smo izviri domišljije, ki oplajajo vire in porajajo novo 
življenje v mestu. Smo mreža prostorov, kjer mladi lahko 
kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas.

Ustvarjamo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne, 
ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so 
vključevalni in se povezujejo. V vseh četrtnih skupnostih 
bomo zagotovili program in poskrbeli, da so Mladi zmaji 
nepogrešljivi glas mladih in soustvarjalec življenja lokalnih 
skupnosti. Odkrito se spogledujemo z mednarodnim 
okoljem in postavljamo temelje za mladinski center, 
mladinsko delo, organiziranje in življenje, kjer se bodo 
dnevno govorili jeziki slikovitih kultur sveta.

Mladi zmaji živimo vrednote:

Potrebe mladih postavljamo v središče.
Cenimo raznolikost.
Gojimo inovativnost. 
Smo odgovorni do sebe in okolja.

Spodbujamo osebnostno in strokovno rast.

Otroci (10-14)    
Najstniki (15-18)
Mladi (19-29)
Lokalna skupnost (Četrtna skupnost, prebivalci ČS, društva, 
podjetja)
Strokovna javnost (Mladinske organizacije, šole, CSD-ji idr.)

Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo 
mesto. 
Informacije iz terenov, kjer izvajamo mladinsko ulično delo in 
praksa dela v mladinskih centrih kažejo potrebo mladih po 
strokovni individualni obravnavi, ki jo izvaja izkušen mladinski 
svetovalec. 

V letu 2019 smo nadaljevali z razvojem programa 
psihosocialne podpore za mladinske delavce in mlade, ki je 
obsegala zaposlitev psihosocialnega svetovalca, izvajanje 
rednih izobraževanj za vse mladinske centre v Mreži MC 
Ljubljana in organizacijo konference. To je inovativna storitev 
v slovenskem prostoru in je zgled na področju preventivnega 
dela z mladimi.

Program in prostore soustvarjamo skupaj z 
mladimi.
Mladinskim projektom zagotavljamo podporo tako v 
okviru vsakoletnega natečaja Mestnega inkubatorja kot z 
vsakodnevno podporo mladinskih delavcev pobudam mladih 
iz mladinskih centrov. Mladim omogočamo, da prostore 
mladinskih centrov uporabljajo samostojno: fitnes sobo za 
treniranje, prostor za projektne sestanke, dvorano za vadbo 
bendov itd.

V letu 2019 smo podprli izvedbo 14 projektov izbranih v 
okviru natečaja Mestni inkubator 2018 / 2019 in jeseni 
izvedli nov natečaj. Vsakodnevno smo mlade spodbujali k 
soustvarjanju programa in podpirali njihove pobude. Projekt 
preobrazbe avtobusa v mobilni mladinski center smo izpeljali 
v soustvarjanju z mladimi.

Cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine 
Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na 
poti do njihove samostojnosti.
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Aktivno sodelujemo pri uresničevanju Strategije 
MOL za mlade za obdobje 2016 – 2025.
Mladi zmaji so koordinator in eden ključnih nosilcev aktivnosti 
povezanih z delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana. 
Skrbimo za razvoj blagovne znamke in komuniciranje, 
sodelujemo na skupnih dogodkih in predstavitvah ter 
organiziramo izobraževalne dogodke, kjer se srečujejo 
mladinski delavci iz 13 mladinskih centrov.

V letu 2019 smo aktivno sodelovali na rednih srečanjih 
mreže, koordinirali skupno akcijo v Evropskem tednu 
mobilnosti, izvedli izobraževanja o vodenju za mladinske 
delavce in iz področja psihosocialne podpore ter uredili 
članstvo za uporabo orodja za beleženje statistike Logbook. 
Z mobilnim mladinskim centrom Ljube      Draga bomo s 
programi za mlade vsaj delno pokrili t.i. sive cone.

Ves čas iščemo nove možnosti za vzpostavitev 
novih četrtnih mladinskih centrov, ki bodo 
zapolnili sive lise mladinskega dela v Ljubljani.
Nestrpno pričakujemo mladinski center v središču Ljubljane, 
v Palači Cukrarna. Pomanjkanje prostorov rešujemo z uličnim 
delom, ki ga izvaja ekipa Uličnih zmajev.

Skupaj z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet smo 
v letu 2019 izvedli projekt preobrazbe mestnega avtobusa 
v mobilni mladinski center. Aktivno se odzivamo na vse 
možnosti za nove mladinske centre.

Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega 
razvoja zaposlenih.
Z izvedbo hišnih izobraževanj in z udeležbo na 
izobraževanjih, ki jih organizirajo drugi, tudi mednarodnih, 
skrbimo za stalen razvoj posameznih sodelavcev in 
celotnega kolektiva. Zavedamo se, da je strokovna in 
motivirana ekipa temelj za stalne izboljšave v delovanju.

V letu 2019 smo z namenom promocije zdravega 
življenjskega sloga na delovnem mestu uvedli program 
zdravja na delovnem mestu.

Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti 
zavoda.
Aktivno med vsemi ciljnimi skupinami ter strokovno in 
splošno javnostjo razvijamo blagovno znamko Mladi zmaji 
kot znamko odličnosti na področju mladinskega dela. 
Skrbimo za profesionalno komunikacijo. Aktivni smo na 
družbenih omrežjih in dajemo poudarek na strokovno 
izvedenih promocijskih materialih.

V letu 2019 smo razširili prisotnost na družbenih omrežjih 
(Instagram) ter povečali število objav in sledilcev. Dopolnili 
smo promocijski material.

Pester program in povečevanje odprtosti.
Poleg delovanja dnevnega centra v popoldanskem času 
od ponedeljka do sobote, širimo program z aktivnostmi, 
ki so namenjene določenim ciljnim skupinam, na primer: 
14+, igranje družabnih iger, ples, kickbox, gledališko 
improvizacijske delavnice, vadba bendov, projektne skupine, 
podjetniške delavnice itd. Sodelujemo z drugimi mladinskimi 
in nevladnimi organizacijami, ki za izvedbo svojih aktivnosti 
potrebujejo prostor ali pa želijo delati z obiskovalci mladinskih 
centrov. Z javnim povabilom zagotavljamo program, aktivnosti 
in dodatne priložnosti za aktivno participacijo mladih in 
organizacij na področju mladinskega dela. Sodelovanje z 
lokalnimi mladinskimi organizacijami in drugimi pomembnimi 
akterji v mestu prinaša pestro ponudbo aktivnosti, 
zadovoljevanje potreb mladih in priložnosti za razvoj talentov.

V letu 2019 smo iskali sodelovanja preko javnega 
povabila na naslednjih vsebinskih sklopih:

 ► Aktivnosti v mladinskih centrih, 

 ► Izvencentrske aktivnosti: tabori, izleti, dogodki, 

 ► Kulturni program Basement – Mladi zmaji Črnuče, 

 ► Ulično mladinsko delo

Zagotovitev stabilnega in optimalnega 
poslovanja zavoda.
Dobro razviti notranji procesi, organizirano in kakovostno 
delovanje vseh zaposlenih v zavodu zagotavljajo učinkovito, 
hitro in uspešno odzivanje na potrebe okolja in v mestu 
pomembno prispeva k vzpostavljanju in ohranjanju družbene 
povezanosti in solidarnosti.

V letu 2019 smo spremenili notranjo organizacijo dela in 
sistemizacijo delovnih mest Javnega zavoda Mladi zmaji. 
Kot najpomembnejša sprememba v notranji organizaciji je 
sistemizirano delovno mesto pomočnik direktorice. Učinkovite 
notranje procese smo podpirali z rednimi tedenskimi kolegiji 
in skupnim načrtovanjem ter učinkovitimi komunikacijskimi 
procesi. Optimalno poslovanje zavoda zagotavljamo z 
upoštevanjem zakonodaje in notranjim nadzorom poslovnih 
procesov.
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 1.3 Ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev

1.4 Nastanek morebitnih 
nedopustnih ali nepričakovanih 
posledic izvajanja programa

Kot je razvidno iz vsebinskega poročila zastavljene cilje 
dosegamo.

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa 
ni bilo.

1.5 Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev glede na 
pretekla obdobja

Realizacija programa v letu 2019 je v skladu z letnim 
načrtom. V primerjavi s preteklimi obdobji opažamo:

 ► da je bilo mladim na voljo večje število ur aktivnosti, 

 ► da so bili dnevni centri zaradi redne sobotne odprtosti 
obiskovalcem mladim na voljo 13% več časa,

 ► da dosegamo več različnih mladih in med njimi več 
deklet (v zadnjih 5 letih skoraj 10%),

 ► z razširitvijo in pestrostjo programa dosegamo večje 
število mladih nad 15. letom starosti,

 ► z okrepljeno mobilno ekipo dosegamo več mladih na 
terenu izven mladinskih centrov,

 ► s pomočjo mladinskih pobud v okviru mladinskih 
centrov dosegamo večjo participacijo mladih pri 
oblikovanju programa in prostorov,

1.6 Ocena gospodarnosti in 
učinkovitosti poslovanja glede 
na opredeljene standarde in 
merila

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.

 ► okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki prav tako 
delujejo pod okriljem MOLa, posebej smo ponosni na 
partnerstvo z Ljubljanskim potniškim prometom, v 
katerem smo skupaj iz upokojenega avtobusa naredili 
mobilni mladinski center Ljuba&Drago,

 ► zavedamo se pomena prisotnosti in vedno več 
pozornosti namenjamo stiku z mladimi preko socialnih 
omrežij,

 ► več pozornosti namenimo skupinskim izobraževanjem, 
znotraj javnega zavoda in promociji zdravja na 
delovnem mestu.

1.7 Ocena delovanja sistema 
notranjega finančnega nadzora

Finančno poslovanje smo vodili na podlagi Zakona o 
računovodstvu in drugih zakonskih aktih. Pri vseh prispelih 
računih smo vodili notranji nadzor. Notranje revidiranje 
imamo zagotovljeno v okviru Službe za notranjo revizijo 
Mestne občine Ljubljana. 

Vse aktivnosti potekajo v skladu z letnim delovnim 
načrtom zavoda. Ocenjujemo, da smo dosegli zastavljene 
programske cilje in da smo letno poslovanje zaključili 
uspešno.

1.8 Pojasnila na področjih, 
kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi
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2. Poslovno poročilo 
posebni del



7 

2.1 Organi zavoda in vodstvo

2.2 Redno zaposleni, pogodbeni delavci, 
prostovoljci in praktikanti ter drugi

Zavod vodita:

 ► svet zavoda in

 ► direktorica (Ksenja Perko).

Sile Mladih zmajev smo mladinski delavci in drugi sodelavci 
z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje delo z mladimi 
doživljamo kot poslanstvo. Z njimi delimo sebe, svoje znanje 
in izkušnje, jih spodbujamo, podpiramo in gradimo svet, kjer 
je ustvarjalnost vrhovna vrednota za boljše življenje vseh.

Ob koncu 2019 smo imeli v zavodu redno zaposlenih 14 
sodelavcev: 8 specialistov za mladinsko delo – koordinatorji 
programov mladinskih centrov, vodjo mladinskih programov 
– področje uličnega dela in mobilnega mladinskega 
centra, področno svetovalko – psihosocialno svetovanje 
za program Mobilnega psihosocialnega svetovanja, 
koordinatorko VII/1 za koordiniranje projektov in pomoč 
administraciji, višjo svetovalko III - vodjo glavne pisarne, 
pomočnika direktorice in direktorico. 

V prvi polovici leta 2019 je Zavod zaradi širjenja obsega 
dela in optimizacije poslovanja sprejel novo sistemizacijo.

Zaradi zaključevanja projektov smo v prvi polovici leta 
2019 nadaljevali z dvema pogodbenima zaposlitvama za 
določen čas, (od katerih se je ena iztekla konec leta 2019), 
z mladima osebama, ki sta v letu 2018 sodelovali z Mladimi 
zmaji v okviru subvencije Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega 
dela v mladinskem sektorju«. Delali sta na področju 
vodenja uličnega dela ter koordiniranja projektov in dela v 
administraciji. 

Člani Sveta zavoda so: 

 ► Monika Šterlek, predsednica (predstavnica 
ustanovitelja),

 ► Beno Pehani (predstavnik ustanovitelja)

 ► Marjan Perger, (predstavnik ustanovitelja),

 ► Vasko Simeunović (predstavnik zainteresirane javnosti)

 ► Marko Taljan  (predstavnik  zaposlenih).  

V juliju 2019 smo  v okviru nove sistemizacije delovnih mest 
zavoda odprli 3 nova redna delovna mesta za: 

 ► pomočnika direktorice za splošne zadeve (premestitev 
iz delovnega mesta Višji svetovalec področja II - Vodja 
delovnega področja ČMC)

 ► vodjo mladinskih programov - področje uličnega dela 
in mobilnega mladinskega centra (prej zaposlen za 
določen čas za vodenje uličnega dela)

 ► področnega  svetovalca II - področje psihosocialnega 
svetovanja.

Poleg  zaposlenih pri programskem delovanju zavoda redno 
sodelujejo zunanji strokovni sodelavci in študenti.
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2.3 Dejavnosti Mladih zmajev 2019

Za lažje obvladovanje in boljšo predstavitev področij dela 
Mladih zmajev smo v okviru strateškega načrtovanja 
identificirali tri področja dela Mladih zmajev, ki obsegajo 
različne dejavnosti:

A. Delo z mladimi (dnevni centri, dogodki, mladinske 
lokalne pobude, mednarodno sodelovanje, počitnice in 
mladinsko ulično delo)

B. Medorganizacijsko sodelovanje (dogodki in 
projekti ter koordinacija Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana)    

C. Podporne aktivnosti (komunikacija in promocija, 
upravljanje centrov in širitev, izobraževanje, 
prostovoljstvo, mladinski psihosocialni svetovalec, 
financiranje iz drugih virov – razpisi, statistike in analize, 
koprodukcije, javno povabilo)
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A. Delo z mladimi

A.1 Dnevni centri

Skladno s poslanstvom in postavljanjem potreb mladih 
v središče kot našo vodilno vrednoto, je delo z mladimi 
osrednje področje našega delovanja. Mladim meščanom 
mesta smo na voljo z različnimi projekti in aktivnostmi, 
ki potekajo v dnevnih centrih štirih četrtnih mladinskih 
centrov (Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog), v okviru 
različnih dogodkov za mlade, mladinskih lokalnih pobud, 
mednarodnega sodelovanja, počitniškega programa in 
mladinskega uličnega dela na različnih lokacijah Ljubljane 
(področja četrtnih skupnosti Posavje, Golovec, Šmarna 
gora, Polje, Vič, Celovških dvorov, Metelkove itd.).

Osrednja dejavnost Mladih zmajev na področju dela z 
mladimi so dnevni centri v četrtnih mladinskih centrih, ki so 
za meščane med 10. in 29. letom odprti vsak delovnik od 14. 
do 19. ure. Izjema so bile Črnuče, kjer jim je dnevni center 
na voljo od 13. do 17. ure. Dejavnost dnevnega centra 
nadgrajujemo z aktivnostmi, ki so namenjene določenim 
ciljnim skupinam. Na primer: vsak mladinski center je ob 
vikendih odprt na način, da se kar najbolj približa specifičnim 
potrebam mladih v lokalnih skupnostih: vsi centri so odprti 
ob sobotah popoldan, mladinski center Bežigrad je odprt 
še vsak petek od 19. do 21. ure za mlade od 14. leta dalje; 
mladinski center Črnuče med vikendi nudi prostor mladim 
ustvarjalcem na področju kulture, glasbenikom in glasbenim 
producentom. Delovni čas dnevnih centrov je določen 
glede na potrebe uporabnikov (redni dnevni obiskovalci). 
V počitniškem času prilagajamo odprtost dnevnih centrov 
glede na izražene potrebe mladih.  
 
Izven časa odprtosti dnevnih centrov so prostori mladinskih 
centrov na voljo za izvajanje otroških, mladinskih in 
družinskih aktivnosti v javnem interesu. Odprti smo za 
nove ideje in sodelovanja z drugimi organizacijami, ki smo 
jim v okviru koprodukcij ponujali možnost za obogatitev 
našega programa. Tako smo na primer skupini igralcev 

družabnih namiznih iger omogočali uporabo prostorov za 
Bežigradom za izvajanje svoje aktivnosti, in sicer ob četrtkih 
od 19. ure dalje, igralci vključujejo tudi mlade iz lokalne 
skupnosti. Program koprodukcij smo konec leta prenesli v 
program javnega povabila z namenom večjega približevanja 
programov organizacij mladim in večje transparentnosti 
sodelovanj z drugimi organizacijami. 
Mlade spodbujamo k samoorganiziranim dejavnostim. Mladi 
lahko ideje za svoje aktivnosti realizirajo v okviru različnih 
spodbud, s katerimi mladim zagotavljamo mentorstvo, 
prostor in sredstva za uresničitev idej – javno povabilo, 
projektno delo, mladinske pobude za mlade ali Mestni 
inkubator za mlade. Med vikendi izvajamo aktivnosti, ki 
med tednom ne najdejo prostora (ples in druge umetniške 
oblike izražanja, šport, podpora pri učenju,..) Utrip in urnik 
delovanja četrtnih mladinskih centrov je meščanom na voljo 
na spletni strani www.mladizmaji.si, na Facebook strani 
www.facebook.com/mladizmaji/ ter v prostorih mladinskih 
centrov.
Dnevni centri nudijo tudi prostor za izvajanje svetovanja ter 
podpore mladostnikom in posledično družinam. So prostor 
za druženje in izvajanje različnih delavnic. Omogočajo 
kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljanje 
prostega časa, druženje ter podporno okolje za krepitev 
kompetenc za samostojno in aktivno delovanje mladih.

Prostor za izvajanje delavnic
V četrtnih mladinskih centrih od ponedeljka do sobote 
mladim, mladinskim organizacijam, posameznikom, 
skupinam in drugim organizacijam zagotavljamo prostore 
za izvedbo najrazličnejših aktivnosti. Izvajalcem in 
obiskovalcem aktivnosti so na voljo prostori različnih velikosti 
in namembnosti. Z izvajalci sodelujemo preko javnega 
povabila, ad hoc ali koprodukcijsko – to obliko sodelovanja 
smo z namenom približevanja programa potrebam mladih v 
drugi polovici leta prenesli v okvir javnega povabila.

Projektno delo
Inštrument, ki koordinatorjem skozi celo leto omogoča 
izvedbo aktivnosti glede na prepoznane potrebe v centru. 
Projekt pripravi koordinator, prostovoljci ali študenti na 
pobudo in ob sodelovanju mladih.
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Poleg tega se v okviru dnevnih centrov 
odvijajo tudi druge aktivnosti, kot so na 
primer:

Individualno spremljanje 
Kombinacija učne pomoči in psihosocialne podpore mladim, 
ki obiskujejo Četrtni mladinski center Bežigrad, da se lažje 
soočajo s težavami, ki jih imajo s starši, prijatelji, v šoli, na 
spletu ali kje drugje. V mladinskem centru imajo možnost, da 
se o težavah pogovorijo in spoznajo načine, kako se z njimi 
konstruktivno spopasti in razviti bogatejši nabor strategij za 
soočanje z njimi.

14+ je zakon 
Večerno druženje ob petkih in na pobudo mladih tudi ob 
sobotah, namenjeno mladim starim 14 let ali več. Takrat 
lahko poklepetajo in se podružijo s svojimi vrstniki ali 
starejšimi od sebe, pozabijo na vsakdanje skrbi in sitne 
starše. Petkov večer tako preživijo sproščeno, v dobri družbi 
in v prostoru, kjer lahko uresničujejo svoje ideje, prirejajo 
dogodke in izvajajo projekte, namesto, da posedajo v 
gostinskih lokalih ali so prepuščeni ulici.

A.2 Dogodki

Z mladimi, ki obiskujejo dnevne centre smo soustvarjali 
različne dogodke, s katerimi smo bogatili dogajanje v 
lokalnih skupnostih. Dogodki so namenjeni vključevanju 
mladih v pripravo in izvedbo projektov, promociji aktivnosti 
Mladih zmajev ter ponudbe za mlade v Ljubljani. Večina 
dogodkov poteka ob koncu tedna.

Otvoritev prenovljeniih prostorov Mladih zmajev 
Črnuče
Na predvečer Prešernovega dne smo v družbi župana 
g. Zorana Jankovića slavnostno odprli vrata prenovljenih 
prostorov Četrtnega mladinskega centra Črnuče. Program 
otvoritve so z nami soustvarjali slikar in ilustrator Peter 
Gaber, Danilo Ivanuša - KNEDL, Smetumet, skupina 
Improholics in društvo Shtrayfix, otvoritveno dogajanje 
sta moderirala Zia Perko Rogelj in Urh Mlakar. Otvoritev 
in ogled novih prostorov je z nami praznovalo okoli 200 
obiskovalcev. Prenovo mladinskega centra so soustvarjali 
mladi skupaj z arhitekturnim birojem Triiije. Na arhitekturnih 

delavnicah so raziskovali materiale in opremo, potrebno za 
prenovo centra. Izhodišče kreativne zasnove je bil proces, 
skozi katerega se je oblikovala sama izkušnja in podoba 
centra skupaj z mladimi uporabniki. Arhitekturni biro se 
je začasno preselil v center, na ta način so mladi preko 
skupnih delavnic spoznali delo arhitektov, oni pa so lahko 
spoznali njih.

Dan za spremembe
Pri Mladih zmaji Črnuče smo gostili 10. tradicionalni 
prostovoljski dogodek - Dan za spremembe. Osrednja tema 
dogodka je bila zmanjševanje diskriminacije. Teme smo se 
lotili z zemljevidom različnosti, ki je udeležence popeljal po 
lokalni skupnosti, od Četrtnega mladinskega centra, mimo 
Osnovne šole Maksa Pečarja do Doma starejših občanov 
Črnuče. Na vsaki postojanki so udeleženci opravili nalogo za 
katero so prejeli nagrado. Ko so obiskali vse tri postojanke, 
so lahko simbolično posadili spremembo. Dogajanja se 
je udeležilo okoli 50 prostovoljcev in znova nam je uspelo 
soustvariti čudovit dan v lokalni skupnosti.

1
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Jesenska Plata
Druga v letu in skupno 24 izvedba dogodka je potekala 
v soboto, 28. septembra. Zaradi slabega vremena je bil 
program nogometnega turnirja močno okrnjen. Spremljevalni 
program smo se odločili premakniti v mladinski center. 
V dvorani Mladih zmajev Zalog so potekale delavnice 
povezovanja in medkulturnosti NIT inštituta za afriške študije, 
delavnice poslikave obraza in bombažnih nahrbtnikov in 
izdelave japonskih zvezkov. Kljub slabemu vremenu, so 
mladi pripravili malico in palačinke.  Preostanek hrane smo 
odnesli v Azilni dom na Viču. Naše donacije hrane so bili 
zelo veseli. Jesenske Plate se je zaradi slabših vremenskih 
razmer udeležilo nekaj manj obiskovalcev, a smo jih vseeno 
našteli okrog 300. Veselimo se pomladi 2020, ko bo na 
sporedu že 25. Plata. 

Plata 2019 - z nogometom proti diskriminaciji 

Spomladanska Plata
Na športnem igrišču pri Osnovni šoli Zalog v Ljubljani je 
v nedeljo 26. maja potekala 23. celodnevna družabno-
rekreativna prireditev Plata – z nogometom proti 
diskriminaciji. Tradicionalni dogodek, ki ga že več kot 
desetletje prirejamo Mladi zmaji Zalog in Društvo DIH 
– Enakopravni pod mavrico v sodelovanju s Športnim 
društvom Out in Slovenija ter drugimi izvajalci, je namenjen 
utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi fair play-a in sprejemanju 
drugačnosti, predvsem med mladimi.
Med mlajšimi nogometaši do 15 let je zmagala ekipa Rdečih 
vraguv, v kategoriji starejših od 15 let je zmagala ekipa Spar 
DC. Naziv najkoristnejšega igralca Plate 2019 je osvojil Amel 
Mamić, v metu trojk je zmagal Mario Kuravica. Ob športnih 
bojih so potekale številne spremljevalne aktivnosti za otroke 
in mlade: poslikava obraza, izdelava letečih zmajev, plesna 
nastopa, chill out kotiček, iskanje zaklada, igranje šaha, 
palačinkanje s Timom, lacrosse. Prireditev je povezoval raper 
in impro komik Urh Mlakar. Na spomladanski Plati smo gostili 
približno 500 obiskovalce

2
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Čamcevanje
V mladinskem centru Zalog smo že drugo leto zapored 
organizirali dogodek Čamcevanje. Tokrat smo z njim 
praznovali drugo obletnico otvoritve prenovljenih prostorov. 
V soustvarjanje dogodka smo vključili mlade, ki so pomagali 
izdelovati promocijski material in sodelovali pri izvedbi 
delavnic. Na dogodku so se s svojimi delavnicami predstavili 
tudi prostovoljci in izvajalci aktivnosti preko javnega povabila, 
prav tako se je dogodku pridružil idejalist iz Mestnega 
inkubatorja. Na dogodku so sodelovali: Smet Umet (delavnica 
Izdelava škatel), Dietetik priporoča (delavnica Palačinka 
party), Danijela (prostovoljka - delavnica Ples Čamca), Alen 
(prostovoljska pogodba – delavnica Predstavitev boksa) in 
Aleš (Mestni inkubator - delavnica Igrajmo se: Lacrosse).

Sezonske izmenjevalnice
V Bežigradu že tradicionalno organiziramo sezonske 
izmenjevalnice oblačil, s katerimi popestrimo sobotno 
popoldne v naselju BS-3, hkrati pa se predstavimo s 
programom, prostorom in priložnostmi, ki jih ponuja mladinski 
center. V letu 2019 smo izvedli tri - spomladansko, poletno (ki 
smo jo navezali na dan odprtih vrat mladinskega centra) in 
jesensko (na katero smo navezali še potopisno predavanje in 
kulinarično doživetje z našim praktikantom).

Posavske igre
Kot vsako leto smo Ulični zmaji tudi letos, v sodelovanju s 
ČS Posavje, organizirali Posavske igre. Igre so se odvijale 
v petek 21. junija, na igrišču pri Forci (za Bratovševo 
ploščadjo). Dogodek je potekal v znamenju štafetnih/
vodnih ter teambuilding iger, preko katerih so se otroci učili 
sodelovanja in timskega duha. Ob koncu iger so udeleženci, 
glede na uvrstitev, prejeli tudi manjše praktične nagrade. 
Kasneje se je v sodelovanju z Disk golf Ljubljana odvijala 
predstavitev igre disk golf, vmes pa so za naše lačne 
želodčke poskrbele Človekinje iz zavoda Bob, ki so za nas 
pekle palačinke z domačo nutelo. Proti koncu dogodka so 
se nam pridružili ulični gledališčniki iz društva Kud Ljudi in 
za nas izvedli predstavo Ulične Metamorfoze.

Čamac pluje in daruje
Čamac pluje in daruje je dogodek, kjer smo obdarovali 
starejše občane Zaloga. Povezali smo se z društvom 
upokojencev Zalog in za njih pripravili darila. Darila so 
izdelovali mladi sami. Na obisk so prišli tudi upokojenci - 
tako na delavnice kot tudi na obdaritev.  Pri tem so bile v 
pomoč prostovoljke in zunanji izvajalci. Dogodek je bila 
odlična priložnost za povezovanje z lokalno skupnostjo in 
pridobivanje novih obiskovalcev. 

Biti mlad je zakon 2019
Biti mlad je zakon je že tradicionalni poulični festival, ki ga 
vsako leto ob koncu poletnih počitnic za lokalno skupnost, 
okoliške mlade in mlade družine organiziramo na igrišču 
v naselju BS-3. V organizacijo, projektno načrtovanje, 
promocijo in samo izvedbo vključujemo mlade prostovoljce. 
Leta 2019 je festival potekal en dan, z popoldanskim 
in večernim programom. Na popoldanskem delu smo 
predstavili različne organizacije iz Ljubljane, v aktivnosti 
katerih se lahko mladi vključujejo tekom šolskega leta, 
zvečer pa smo gostili mladega hip hop ustvarjalca Urha 
Mlakarja ter glasbeno zasedbo Midnight lightnin.

“HVALA, to je bila ena najboljših konferenc. Fantastična 
izvedba, gosti, razporeditev (urnik - dovolj odmorov, 
dovolj časa za vprašanja itd.), čim več takih in drugim 
organizatorjem ste lahko velik zgled.” (sporočilo udeleženca 
organizatorjem na evalvacijskem listu)
“Jerneja, Ksenja, en velik aplavz obema – pa verjetno še 
komu v ozadju – za petek.
Za vizijo, za izvedbo, za vse. Celo vreme sta naredili 
natančno po mojem okusu.
Sem bila še cel vikend močno močno pod vtisom petkovih 
dogajanj in sem iskreno hvaležna, da sem bila lahko 
zraven, res. Kapo dol vsem!!!! Kombinacija preverjenih 
informacij, podanih srčno in predano – običajno vedno kaj 
od tega zmanjka – če je srčno, ni strokovno in obratno – v 
petek pa je bilo oboje – prav nepozabno!” (Pika Rajnar - 
predavateljica na konferenci)

ČAMAC PLUJE IN DARUJE

Pridi in sodeluj tudi ti!

18.12.2019 ob 15h bomo v ČMC Zalog
izdelovali darila za starejše občane iz Zaloga

19.12.ob 18h bomo na OŠ Zalog podarili
podarili ustvarjena darila

3
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“HVALA, to je bila ena najboljših konferenc. 
Fantastična izvedba, gosti, razporeditev (urnik - dovolj 
odmorov, dovolj časa za vprašanja itd.), čim več takih in 
drugim organizatorjem ste lahko velik zgled.” 

(sporočilo udeleženca organizatorjem na evalvacijskem listu)

“Jerneja, Ksenja, en velik aplavz obema – pa verjetno 
še komu v ozadju – za petek. Za vizijo, za izvedbo, za vse. 
Celo vreme sta naredili natančno po mojem okusu. Sem 
bila še cel vikend močno močno pod vtisom petkovih 
dogajanj in sem iskreno hvaležna, da sem bila lahko 
zraven, res. Kapo dol vsem!!!! Kombinacija preverjenih 
informacij, podanih srčno in predano – običajno vedno 
kaj od tega zmanjka – če je srčno, ni strokovno in 
obratno – v petek pa je bilo oboje – prav nepozabno!” 

(Pika Rajnar - predavateljica na konferenci)

Mednarodna konferenca Mladost (je) ni norost - 
duševno zdravje mladih
V decembru smo prvič organizirali enodnevno konferenco 
o duševnem zdravju mladih, namenjeno strokovnim 
delavcem različnih profilov iz cele Slovenije, ki se pri svojem 
delu srečujejo z mladimi z različnimi duševnimi stiskami. 
Konferenca se je odvila v prostorih Mestnega muzeja v 
Ljubljani, dogodka pa se je udeležilo 80 udeležencev. 
Povabili smo slovenske in tuje strokovnjake, ki so predavali 
o različnih vplivih za nastanek duševnih stisk in predstavili 
konkretne pristope, ki nas lahko podprejo pri delu. Z nami 
so bili Brian De Lord, Suzana Krstić, Pika Rajnar, dr. Maja 
Drobnič Radobuljac, dr. Barbara Plemeniti Tololeski, Tanja 
Stanković in predstavnice Pedagoške fakultete Ljubljana, 
oddelek socialne pedagogike. Pozdravila nas je tudi 
Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino Mestne občine 
Ljubljana.
Dan smo zaključili z družabno glasbenim večerom pri 
Mladih zmajih Črnuče. Najprej smo prisluhnili mladi skupini 
Regen po kratki pavzi pa še Janiju Kovačiču z Ana Pupedan 
in gostjo Žano Radivo, ki nas je opomnila na pomen boja za 
podnebno pravičnost.

Konferenca je bila zelo dobro sprejeta tako med udeleženci 
kot gosti. V pripravo in izvedbo dogodka pa je bilo aktivno 
vključenih 11 mladih.

4
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A.3 Mladinske pobude 

A.3.1 MESTNI INKUBATOR

Ker gojimo inovativnost in ker uresničujemo načelo 
participatornosti mladih, Mladi zmaji mladim ponujamo 
mentorstvo, prostor in sredstva za uresničitev idej.

Nadaljujemo z inštrumentom za sofinanciranje mladinskih 
lokalnih pobud, ki smo ga poimenovali Mestni inkubator 
Mladih zmajev za uresničevanje idej. V sodelovanju z 
izobraževalno mladinsko organizacijo TiPovej! izvajamo 
program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”, ki pomaga 
aktivnim mladim od 18. do 29. leta v Ljubljani ideje 
spreminjati v projekte. Namenjen je mladim, ki potrebujejo 
znanje, mentorsko in finančno podporo, da udejanijo 
svoje ideje. Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” 
sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za 
aktivne mlade od 18. do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami 
izboljšujejo kakovost življenja in širijo dobro v mestu. Poleg 
tega Mestni inkubator povezuje vsevrstne sodelujoče 
organizacije, ki so gnezda za aktivne mlade in jih podpirajo 
pri njihovih interesih. Udeležba v programu mladim prinaša:

 ► pot do življenjske in profesionalne izkušnje,

 ► pot do dela ali službe,

 ► pot do prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu.

1. NEMŠČINA PREKO GLASBE / program učenja 
nemščine na zabaven način (ekipa: Petra Filipič, 
Žiga Dvoršak, Manuela Korečič, Katarina Gerjevič)

Projekt »Nemščina preko glasbe« se je izvajal od januarja 
do junija v obliki delavnic, natečaja in zaključnega dogodka 
v mladinskih centrih Mladih zmajev v Šiški in Bežigradu, 
prav tako so delavnice izvajali tudi pri jezikovni šoli Zavoda 
ŠOLT. Z besedili, ki so jih ustvarjali na delavnicah, ali doma, 
so udeleženci lahko sodelovali na natečaju, pri katerem 
so lahko osvojili glavno nagrado - tečaj nemškega jezika. 
Cilj projekta je bil dosežen, saj so na zaključnem dogodku, 
udeleženci in nagrajenci z veseljem povedali, da se bodo 
s polno mero motivacije udeležili tečaja, si šli ogledat v 
kino nemški film, poslušali nemško pesem, ter sami kakšno 
zapeli. Petra je našla nove mehanizme, ki lahko motivirajo 
mlade k vestnejšemu učenju nemščine

Sezona Mestnega inkubatorja 2018/2019: 14 idejalistk in 
idejalistov.

5
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2. EACH ONE TEACH ONE: THE CREW / 
formalizacija pedagoških procesov znotraj 
kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a (ekipa: 
Blaž Kranjc, Igor Večerič, Bogdan Nižič, Niko Okorn, 
Marko Kocjan, Maksim Azarkevič, Roman Urek, 
Maruša Pirnat)

Projekt se je izvajal pri Mladih zmajih Črnuče, kjer so se 
mladi lahko udeležili hip hop delavnic. Projekt je odprl tudi 
štiri nove aktivnosti: produkcija dogodkov, fotografiranje, 
video produkcija in grafično oblikovanje. Mladi in mentorji v 
projektu so pripravili osvežene strani na socialnih omrežjih, 
video posnetek, projekt je prinesel novo rap pesem (v 
nastajanju s slovenskim reperjem EMKEJ-em, in oblikovale 
so se delovne skupine na posameznih področjih hip hopa. 
Projekt načrtujejo skupaj z lokalnimi deležniki tako v okviru 
MOL, kot izven, projekt se razvija tudi v mednarodnem 
kontekstu, saj skupaj z Zagrebškimi partnerji načrtujejo 
izmenjavo. Zaključna misel vodje projekta Each One Teach 
One je: »Projekt se odvija sam od sebe, zelo organsko 
in brez pričakovanj. Na podlagi izvedenih informativnih 
delavnic in odzivov, bomo z deležniki oblikovali tudi 
kontinuiran program, katerega bodo izvajali mladi, hip hop 
mladinski delavci.« 

3. SLADKORNICA / delavnice za mladostnike s 
sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce 
(Lea Kovačič in Tia Mavrič)

Projekt se je izvajal v obliki delavnic pri Mladih zmajih 
Črnuče. Lea in Tia sta vzpostavili zaupni prostor, kjer 
se mladostniki s sladkorno boleznijo počutijo varne in 
predvsem razumljene, tako kot tudi svetovanje za mlade s 
sladkorno boleznijo tipa 1. Na delavnicah so govorili o vplivu 
diabetesa na posameznika, spoznali pojem diabetična 
stiska in strategije za boljše spopadanje z vsakodnevnimi 
izzivi v življenju diabetika, odnosih, vlogi sladkorne bolezni v 
teh odnosih, kako odnosi korelirajo z diabetesom, in obdelali 
še preostale tematike, ki se tičejo diabetesa. Sodelovali sta 
s podjetjem Zaloker ter organizirali izobraževanje za aktivne 
in bodoče strokovne delavce. Udeležili sta se tudi kolonije 
na Debelem rtiču, kjer sta izvedli izobraževanja za vodiče, 
in nove delavnice, ki zajemajo psihosocialne aspekte 
diabetesa v povezavi z poukom, ocenjevanjem, sošolci 
in vsemi ovirami, s katerimi se srečajo mladi sladkorčki. 
Projekt Sladkornica je olajšal in polepšal vsak dan mladih 
diabetikov tipa 1.

4. MAGOA / skupnost ali novodobna zadruga 
umetnikov v mestu (ekipa: Ana Žnidaršič, Žan 
Zelič in zunanji sodelavci)

Ob 1. obletnici delovanja, so člani ekipe v prostorih kavarne 
Moderna pripravili promocijski dogodek, kjer so premierno 
predstavili prvo številko tiskane revije Māgoa, spletno 
trgovino M.erch in promocijske izdelke. Sodelovali so s SNG 
Dramo, lokalno oblikovalko Tanjo Pađan (Kiss the Future), 
Lokateks-Gorenjska predilnica, in Pletilstvom Jakopina. 
Pripravljajo sodelovanje s Centrom ponovne uporabe, 
kamor bodo napotili lokalne ustvarjalce, ki si bodo lahko 
izbrali določene rabljene izdelke, jih predelali in vključili v 
svoj vsakdan. Tiskana revija Māgoa je na voljo za branje v 
kavarni Moderna in lokalu TOZD, naprodaj pa v trgovinah 
Saloon in AlmiraSadar. Cilj projekta je bil ustvariti mrežo 
umetnikov znotraj Ljubljane, ki bodo aktivno sodelovali 
med seboj na projektih, si nudili podporo, ponujen pa jim 
bo odprt prostor (platforma) za ustvarjanje in svobodno 
izražanje idej. Ustanovljeno je bilo Društvo za povezovanje 
umetnikov in spodbujanje lokalne umetniške produkcije, 
preko katerega deluje platforma Māgoa.

5. IGRAJMO SE: LACROSSE / športne delavnice 
in promocijske dejavnosti, ki otrokom 
približajo šport lacrosse (Aleš Golob)

Projekt Lacrosse se je začel v januarju in potekal do konca 
junija, izveden je bil v obliki treningov oziroma delavnic na 
igrišču OŠ Zalog, predstavljen na dogodku Čamcevanje 
in Plata v Mladi zmaji Zalog, in Celovških dvorih z Uličnimi 
zmaji.  Zaključek projekta je potekal maja na dogodku 
Plata - Z nogometom proti diskriminaciji, naknadno pa so 
se udeležili še dogodka Fusbaliga v Mladinskem domu 
Jarše. Aleš je mladim predstavil novo športno aktivnost za 
kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, ki 
spodbuja zdrav življenjski slog, razvoj komunikacijskih in 
socializacijskih veščin, učenje sodelovanja in dela v ekipi 
ter tudi spoznavanje kulture ameriških staroselcev, od koder 
šport izvira. Aleša je najbolj presenetilo, s kakšno lahkoto, 
se je izvedba projekta odvijala na terenu. Začetni strah in 
nezaupanje so pri njem hitro zamenjali zaupanje in vera v 
projekt. Vsaka uspešna predstavitev oz. delavnica mu je 
dala dodatni zagon, v želji, da bo naslednji korak izveden še 
bolje.
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6. PTIČJA HIŠICA ZA STRPNO LJUBLJANO / 
serija skupnih srečanj za otroke iz azilnega 
doma in slovenske osnovnošolce (ekipa: Jan 
Gamberger, Miha Stele, Tina Matjaž in Katja Begelj)

Projekt se je izvajal v Azilnem domu Vič, kjer so otroci 
samostojno izdelovali ptičje hišice in spoznavali pomen 
kultur(n)e(ga) sobivanja. Zaključek delavnic so gostili 
Mladi zmaji Zalog, kjer je bil uradno predstavljen projekt. 
Dogodek je pospremil nastop Zlatka in pogostitev pekarne 
Pečjak. Postavitev hišic je simbolnega pomena za otroke, 
ki so jih ustvarili, saj so na lokacijah, kjer obiskujejo šolski 
pouk ali sicer zadržujejo. V sodelovanju s fotografinjo, 
Jasmino Vidmar, so pripravili tudi razstavo pri Mladih zmajih 
Črnuče. Razstava bo na ogled avgusta v Španskih borcih, 
septembra na Filozofski fakulteti, oktobra na Pedagoški 
fakulteti, novembra v MKL (Vič) in decembra na FDV. V 
ospredju razstave bo pomen doma, predstavitev projekta 
širši javnosti, vključevanje in sodelovanje ranljivih skupin z 
lokalnim okoljem, spodbujanje novih projektov in predvsem 
razbijanje različnih predsodkov in stereotipov o prosilcih 
za mednarodno zaščito. Večina razstav bo pospremljeno 
z okroglimi mizami ob sodelovanju avtorjev projekta in 
različnimi univerzitetnimi profesorji, ki se v sklopu raziskav 
dotikajo omenjenih tematik. 

7. FILOZOFSKA KAVARNA / prenos akademske 
filozofije v vsakdanje okolje (Dali Regent)

Projekt, je na različne teme potekal v ljubljanskih kavarnah 
kot cikel javno dostopnih debat, se sprašuje kaj je filozofija, 
kaj je sreča, kaj je resnično?  V okviru debat so obravnavali 
so stanovanjsko problematiko. Avtorica projekta, Dali 
ugotavlja, da je bil projekt odmeven, od udeležencev 
beležijo samo pozitivne odzive in dobro vzdušje. Kar 
bo šlo z njo naprej v prihodnost, je zavedanje, da bo 
potrebno razširiti način oglaševanja, da se udeleženci ne 
transformirajo v neko zaključeno družbo, saj projekt želi 
udejanjati odprte, javno-dostopne dogodke. Projekt se bo 
zaključil v avgustu 2019.

8. VITEZI IN VITEZINJE / pilotni projekt za 
podporo mladim pri karieri (Ela Zajšek s 
sodelavci)

Z izvedbo projekta so avtorji želeli pomagati mladim 
talentom. Projekt je potekal v več fazah, kjer so mladim 
razložili pričakovanja in potek projekta, ter preverili 
njihovo stopnjo motivacije, predanosti in želje po uspehu 
in sodelovanju. Mladi so dobili svoje viteze ali vitezinje 
(mentorje) s katerimi so delali. Sodelovanja so potekala 

na več področjih - triatlon, statiranje, dj-janje, arhitektura, 
film, športni management, psihologija/psihoterapija. Ela je 
s projektom pridobila nove sodelavce, z vsakim mladim tudi 
neko zadovoljstvo in občutek uspeha ter željo in motivacijo, 
za nadaljevanje programa tudi po zaključku projekta. 

9. FILOZOFANJE / filozofski krožek (Neža 
Ambrožič)

Projekt se je izvedel na “pop-up” princip, pri katerem 
se je lokacija krožka nekajkrat spremenila. Izvajal se 
je pri Mladih zmajih Šiška in Bežigrad, v Trubarjevi hiši 
literature in Knjižnici Otona Župančiča. Srečanja so 
obravnavala različne tematike s področja filozofije - 
filozofska epistemologija, skepsa in dvom, individualnost in 
individualizem, zgodovina filozofije, teorija družbe, filozofska 
fenomenologija, filozofske ideje za teorijo pedagogike, 
feminizem - zgodovinski pregled filozofskega gibanja. 
Srečanja so potekala v manjših, obvladljivih skupinah. 
Refleksije udeleženk in udeležencev so v splošnem kazale 
na izjemno pozitivne izkušnje in kvalitetno pedagoško 
izvedbo srečanj, tako s strani avtorice Neže kot tudi s strani 
gostujočih predavateljev.

10. NOVA POMLAD / glasbeno-gledališko delo 
(Eva Ostanek z ekipo)

Projekt se je pripravljal v Kulturnem centru v Litiji, kjer 
so z vajami pričeli že v oktobru 2018. Na vajah so se 
učili pesmi, koreografije, in odrskega giba za izvedbo 
avtorskega mjuzikla Nova pomlad. Prek njega so želeli z 
dramsko-pevsko-plesno izvedbo predstaviti posameznikovo 
razmišljanje in izpostaviti lepote življenja. Projekt želi 
spodbujati in motivirati mlade umetnike k ustvarjanju in 
izražanju svojih idej, ki bodo pripomogle k novim projektom. 
Predstave so potekale v Kulturnem centru Litija, Gimnaziji 
Litija, Kulturnem domu v Črnučah, na Srednji vzgojiteljski 
šoli Litija, Gimnaziji Ljubljana, Umetniški gimnaziji Ljubljana 
in Prešernovem gledališču v Kranju. Projekt želi biti zgled in 
motivacija mladim kaj s(m)o mladi sposobni storiti, če nas 
nekaj veseli.

11. IMENITNICA / varen prostor rezerviran za 
dekleta (Jerica Furman) 

Projekt, ki naslavlja iskanje notranjih virov moči pri dekletih, 
v situacijah različnih izzivov odraščanja pri dekletih je imel 
namen ustvariti varen prostor, rezerviran za dekleta. Odziv 
je bil velik, iz začetne, ene skupine sta v nadaljevanju 
nastali dve.  Cilj projekta - vzpostavitev varnega prostora, 
kjer so dekleta sprejeta točno takšna kakršna so - je bil 
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dosežen. Dekleta so se povezala med seboj in pričela 
z druženji tudi izven delavnic. Pozitivni učinki se pri 
udeleženkah srečanj kažejo skozi zavedanje lastne 
vrednosti, krepitev potencialov. Ko jih pokažejo družbi in 
mestu, lahko s svojim zgledom motivirajo ostala dekleta. 
Avtorica projekta, Jerica Furman želi septembra začeti z 
novim ciklom srečanj. 

12. BRLOG / kotiček za kakovostno projektno in 
skupinsko delo na Pedagoški fakulteti (ekipa: 
Maja Kogovšek, Kristjan Jenko, Eva Remec, Tjaša 
Frančeškin, Katarina Rupar)

Avtorji projekta so z ekipo sošolcev na Pedagoški fakulteti 
ugotavljali, da na fakulteti prebijejo veliko časa, ki ga 
namenjajo pripravi projektov za katero nimajo primernega 
prostora. Zato so se lotili vzpostavitve tovrstnega prostora 
v napol pozabljenem kotičku fakultete. Povezovali so se z 
arhitekti in s fakulteto, ki jim je omogočila dodatna sredstva. 
Preko projekta so se naučili, da imajo moč za spremembe.  
S projektom želijo mladim sporočiti, da se vse da – da se 
da narediti in to bodo naslednji študentje uporabljali naprej. 
Ekipa se je naučila, kako komunicirati s fakulteto in kako je 
to treba usklajevati … KOLIKO je to enega dela!

13. BEVO – biološko, ekološko, organsko, 
vegansko / razvoj tehnologije za prihodnost 
prehrane skozi fermentacijo (ekipa: Maj Horvat, 
Luka Sinček, Žan Hozjan, Krista Lokar)

Člani ekipe so razvili nov, inovativni prehranski izdelek, 
izdelali opremo, ki bo omogočila nadaljnji razvoj izdelka. V 
pripravo izdelka so vključili uporabo odpadnih snovi, kot so 
kavne usedline in odsluženi slad, s čimer so dokazali da 
lahko odpadne snovi, ki nastajajo v mestu, z inovativnimi 
pristopi najdejo novo uporabo in z njo vrednost. Sodelovali 
so z Ekološko kmetijo Kastelic, Pivovarno Laško, Vila 

Natura, ter kavarna Barcaffe podhod in STA Travel Cafe. 
Pri raziskovalnem delu so dokazali uporabnost odpadlih 
surovin in s tem opomnili na nove možnosti bolj trajnostne 
pridelave hrane, ki bi prispevala k “zero-waste” ekonomiji 
brez odpadkov.  Izdelali so lasten inkubator za gojenje spor 
in fermentacijo izdelkov, ter razvili biorazgradljivo embalažo 
za produkt. Projekt je bil predstavljen v TV oddaji Čist 
zares, pridobili so tudi podporo s strani Kernikova Institute 
in njihovega laboratorija Biotehna. Projekt s polno paro 
razvijajo naprej, in so poželi že več nagrad na tekmovanjih 
in razpisih.

14. SPLAKNIMO SKRBI – VAREN PROSTOR ZA 
TVOJ PROBLEM / vzpostavitev fizičnega 
prostora za pomoč srednješolcem (ekipa: 
Veronika Simončič, Mirjam Selšek Štanta, Marjana 
Demšar, Veronika Rogelj, Nežka Birk, Neža Kernel, 
Aurelija Jurca)

V okviru projekta je bila izvedena pilotna raziskava o tem ali 
srednješolci potrebujejo prostor kjer lahko “odložijo” svoje 
skrbi. Avtorice so pred Dijaškim domom Bežigrad zgradile 
konstrukcijo WC-ja, ga opremile in pripravile aktivnosti 
aktivnosti, ter poskrbele za paketke toaletnih robčkov in 
bonbonov, opremljenih s kontakti SOS telefonov za mlade. 
Dijake, uslužbence in druge mimoidoče so informirale 
in povabile k sodelovanju, ter delile bonbone in robčke. 
Konstrukcija je pritegnila veliko pozornosti tako med dijaki 
kot tudi med odraslimi. Možnosti za razvoj je v ponovitvi 
izvedbe, saj jih zanima kako bi bilo, če je stranišče na 
lokaciji brez osebja. Projekt želijo predstaviti svetovalnim 
delavcem, da bi ga uporabili kot medij, za lažji stik dijakov 
s svetovalno službo. Avtorice so prejele prošnje za 
sodelovanje, kar vidijo kot razvojno priložnost in potrditev, 
da so pripravile privlačen, koristen in zanimiv projekt. 
Skupaj je bilo v projektu splaknjenih vsaj 54 skrbi.

6
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Ponosno predstavljamo Idejalistke in Idejaliste, ki so 
zaključili izobraževalne delavnice preobrazbe svojih idej v 
projekte, uspešno pridobili finančno in mentorsko podporo 
za svoje projekte, ter že začeli z izvajanjem projektov. 
Zaključili jih bodo do konca junija 2020. Za prvi vtis 
podajamo informacijo o tem kdo in s čim, mladi, v mesto 
mesto prenašajo spremembe in kateri so njihovi projekti:

1. Jakob Puh z ekipo: MOJ DolgČAS / sklop 
raziskovalnih delavnic o duševnem zdravju in 
psihološkem delovanju posameznika

2. Dominik Behlič: Null soba / so-delovna akcija 

3. Manca Vertačnik z ekipo: zMačkane / 
osveščevalno-aktivistična akcija 

4. Jan Zupančič: Generacija bežanja / izdaja 
glasbenega albuma 

5. Jakob Bergant: Reciklirano žongliranje / 
cirkuška predstava

6. Nina Jelovšek: Samo malo depresivna / 
pesniška zbirka z uglasbljeno poetično pesmijo in 
videospotom 

7. Taja Regent Veras: Hype up Slovenia / vpeljava 
nove Krump subkulture 
 

8. Živa Leben: Mladi mladim – osmisli svoje 
življenje / sklopi delavnic za aktivno ustvarjanje 
svojega življenja 

9. Ema Otavnik: Agrodivizija / skupnostna njiva

 
 

10. Amar Toplić: Bobova skupnost / praktična 
izkušnja projektnega dela

11. Andreja Antolin z ekipo: P(R)OTEZA / kampanja 
za destigmatizacijo starostnikov

12. Zeta Toman Drinovec: Kaj pa ti pustiš za sabo? 
Ogljični odtis / sklop delavnic s predavanji in pogovori

Sezona Mestnega inkubatorja 2019/2020: 12 novih idejalistk in 
idejalistov!

V programu 2019/2020 smo razširili obseg sodelovanja z 
organizacijami, ki so izbranim idejam inkubator in mladim 
v fazi realizacije podpora, predvsem na administrativnem 
področju. K sodelovanju so pristopile naslednje 
organizacije: Združenje mladih, staršev in otrok Sezam, 
Društvo Center za pomoč mladim CPM, NDP TOZD, Zavod 
Bob, Etnika – Zavod za varstvo kulturne dediščine, Nejc 
Osovnikar, s.p., Gledališče Ane Monro, ZPM Ljubljana 
Moste-Polje, Mladinska postaja Moste – MPM, MC Ulca. 
Poleg njih izvedbeno podporo mladim udeležencem 
omogočamo še Mladi zmaji in TiPovej.  
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3. Koktajli z društvom

Preko projekta smo mladim pri Mladih zmajih Zalog 
omogočili pridobivanje praktičnega strokovnega znanja in 
jim posledično povečali samozavest na področju priprave 
brezalkoholnih pijač. Projekt smo mladim v mladinskem 
centru Zalog pomagali izpeljati od ideje do izvedbe. Pobuda 
za delavnice izdelave brezalkoholnih koktajlov je prišla s 
strani 15 letnega fanta Mefail. V projekt je kot vodja vključil 
svoje prijatelje, ki so prav tako razvijali različne kompetence, 
saj so pomagali pri promociji in izvedbi. Delavnice so trajale 
3 ure, mladi so bili ob koncu navdušeni in motivirani za 
bodoče projekte.

4. Spomladanska izmenjevalnica
Izmenjevalnica je dogodek Mladih zmajev Bežigrad, ki 
mladim in lokalnim prebivalcem, ki imajo v svoji omari 
oblačila in modne dodatke, ki jih ne uporabljajo in ne 
potrebujejo več, omogoča, da jih izmenjajo z drugimi po 
lastni izbiri in s tem na naravi prijaznejši način pridobijo 
nove. V povezavi s tem je bil namen izmenjevalnice 
okoliške mlade ozaveščati o konceptu oblačil iz druge 
roke ter rušiti predsodke mladih pred rabljenimi stvarmi. 
Izmenjevalnica nam prav tako omogoča pomagati ljudem 
v stiski. Oblačila, ki po zaključeni izmenjevalnici ostanejo, 
doniramo tistim, ki jih potrebujejo. Poleg izmenjevalnice 
smo na dan delavnice skupaj z Društvom za gojenje 
ustvarjalnega mišljenja in gibanja izdelovali zapestnice iz 
odpadlih gum. Spomladanska izmenjevalnica prav tako 
predstavlja odlično priložnost zbližanja javnega zavoda z 
lokalno skupnostjo, saj odseva vrednote zavoda. Namen 
je omogočiti prostor za izmenjevanje oblačil in modnih 
dodatkov mladim ter ostalim iz lokalne skupnosti in jih z njim 
osveščati o možnosti ponovne uporabe rabljenih oblačil 
za različne namene in s tem prikazati enostaven način 
varovanja narave.

5. Očistimo Čamac
Projekt očistimo Čamac je bil organiziran na pobudo mladih. 
Skupaj s koordinatorji so opazili, da je čas za spomladansko 
čiščenje prostorov. V ta namen je vodja mladinske pobude, 
13-letna Aleksandra s pomočjo mentorice spisala projekt 
in predlagala pester program. V centru smo očistili različne 

V okviru dnevnih centrov spodbujamo samostojnost in 
proaktivnost mladih ter podpiramo njihove ideje. Na ta način 
v soustvarjanju z mladimi obiskovalci izvajamo aktivnosti 
glede na izražene potrebe mladih v centru. Mladi lahko 
organizirajo druženje, izlet, preuredijo prostore centra ali 
kuhajo – karkoli kar se izkaže kot potreba obiskovalcev 
programov. Mladi zmaji poskrbimo za mentorstvo 
koordinatorja, prostor in finančno podporo.

V letu 2019 je bilo v okviru četrtnih 
mladinskih centrov izvedenih 17 
mladinskih pobud:

1. Lame party
Cilj projekta je bil spodbujanje mladih k igranju različnih 
namiznih iger (Človek ne jezi se, Monopoly in namizni 
tenis) pri Mladih zmajih Bežigrad. Cilj, ki so si ga zadali 
je bil dosežen, s tem, ko je na zabavo prišlo okoli deset 
udeležencev. Vsi udeleženci so bili zadovoljni in aktivni 
pri namiznih igrah. Prispevek mladih je bil: organizacija 
projekta, izdelava plakata, nakup nagrad in samo 
vodenje projekta. Izvajalca sta bila zadovoljna s svojim 
delom in doseženimi cilji. Naučili sta se, da se stvari, ki 
se planirajo, velikokrat lahko v realnosti čisto drugače 
izidejo. Pri naslednjem projektu se bosta bolj poglobila v 
samo organizacijo projekta in uporabila izkušnje, ki sta jih 
pridobila na tem projektu.

2. Čamcevanje
V mladinskem centru Zalog smo že drugo leto zapored 
organizirali dogodek Čamcevanje. Tokrat smo z njim 
praznovali drugo obletnico otvoritve prenovljenih prostorov 
Četrtnega mladinskega centra Zalog oz. kot mu pravijo 
mladi – Čamca. V soustvarjanje dogodka smo preko 
intrumenta mladinske pobude vključili tudi mlade. Namen 
projekta je bil povezovanje mladih s prostorom in pridobitev 
novih obiskovalcev ter krepitev že obstoječih odnosov. 
Mladi so želeli z dogodkom pokazati enega izmed možnih 
načinov preživljanja prostega časa, hkrati so želeli prikazati 
aktivnosti, ki se odvijajo v našem centru. Želeli so si, da 
prostor obiščejo tudi starši oz. lokalna skupnost, da izvejo 
kakšne aktivnosti potekajo v centru.

A.3.2 Mladinske pobude v mladinskih 
centrih
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omare, popravili luknje v cesti pred hišo, obrezali drevje 
in za konec spekli pizze. V projektu je sodelovalo več 
mladih, ki so pomagali izvesti predvidene aktivnosti in 
pomagali pri promociji. Aleksandra je po koncu projekta 
skupaj z mentorico projekt tudi evalvirala in ob tem razvijala 
kompetence kritičnega razmišljala. 

6. Pirhovanje
Izdelovanje zajčjih škatlic, barvanje stiropornih jajc, kuhanje, 
umetniško barvanje in okraševanje pirhov. Mladi so bili 
vključeni v vse faze projekta: priprava načrta aktivnosti, 
pregled izvedljivosti načrta s koordinatorko, promocija, 
nakup materiala za izvedbo, priprava prostora (pijača, pirhi, 
barve, nalepke, prigrizki, papir), izvedba dogodka, zaključek 
in pospravljanje prostora ter evalvacija. Z delavnico 
Pirhovanje so mladi pobudniki projekta želeli obiskovalcem 
in sebi popestriti praznično soboto znotraj lokalne skupnosti

7. Scratch workshop
Z uporabo programskega okolja Scratch, ki ga je oblikovala 
skupina Lifelong Kindergarten Group v MIT Media Labu, 
so mladi lahko ustvarili lastne video igre, animacije in 
interaktivne zgodbe. Scratch je jezik, ki je enostaven za 
uporabo in je namenjen mladim od 8 do 16 let. Znotraj 

prijaznega okolja Scratch, v samo eni uro, lahko mladi sami 
ustvarijo nekaj, vidijo dejanski rezultat svojega dela in se 
lahko z njim igrajo. Projekt je potekal cel teden. Sodelavci 
in prostovoljci v centrih so prispevali s pomočjo logistike, 
informiranjem mladih o možnosti sodelovanja in po potrebi 
s prevodom v slovenščino. Glavni namen projekta je bil, da 
mladi izboljšajo svoje spretnosti, povezane s kompetencami 
STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika). Med 
celotnim procesom, od ideje do končne izvedbe, so morali 
kreativno razmišljati, sistematično razmišljati in sodelovati.

8. Čau, šola
Ob zaključku šolskega leta je Četrtni mladinski center 
Bežigrad odprl vrata in mladim ter lokalni skupnosti ponudil 
možnost, da spoznajo aktivnosti, ki se dogajajo v centru. V 
tem dnevu smo predstavili izmenjevalnico oblačil, turnirje 
v družabnih igrah (z društvom Hatana), igrali smo Človek 
ne jezi se in šah, imeli smo Čvekalnico, poskrbljeno je bilo 
tudi za prigrizke. Poleg tega smo na dogodku promovirali 
počitniške aktivnosti. Dogodek smo soustvarjali z mladimi 
obiskovalci centra. Z dnevom odprtih vrat smo želeli 
mladim, staršem in drugim prebivalcem lokalne skupnosti 
omogočiti, da pobliže spoznajo mladinski center ter jim 
popestriti sobotno popoldne.

8
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9. Nogometni turnir na Biti mlad je zakon
V času poletnih počitnic je eden obiskovalcev izrazil željo po 
organizaciji nogometnega turnirja. Pod vodstvom mentoric 
- koordinatork Mladih zmajev Bežigrad in s pomočjo 
praktikanta se je organizacije in projektnega načrtovanja 
lotil kar sam. Turnir smo nato izvedli na festivalu Biti mlad 
je zakon. Dobili smo tudi podporo NK Olimpija, ki nam je 
prijazno posodila markirke ter podarila žogo, podpisano s 
strani reprezentance. Nagrado za najboljšo ekipo pa nam je 
podaril Kino Bežigrad.

10. Plata
Prireditev, ki je namenjena utrjevanju prijateljskih vezi, 
krepitvi fair play-a in kot pove že ime – sprejemanju 
drugačnosti nastaja s pomembnim soustvarjanjem mladih. 
Tokrat so se nam mladi pridružili pri pripravi in pospravljanju 
prireditvenega prostora, razdeljevanju majic in ostalega 
promocijskega gradiva z osrednjim sporočilom turnirja: Z 
nogometom proti diskriminaciji, izdelavi medalj in pokalov 
ter nagrad za zmagovalce, glasbenemu programu, 
pogostitvi nogometnih ekip in izvajalcev aktivnosti, poslikavi 
obraza, ustvarjalnih delavnica, eko foto boot kotičku.

11. Plesne vaje s Suzano
Suzana je v Zalogu pričela plesati marca. Hitro se je 
spoznala z obiskovalci centra in spontano se je oblikovala 
plesna skupina štirih deklet, ki ob sredah in četrtkih ob 
ritmih pop in hip hop glasbe plešejo pod vodstvom Suzane. 

12.Pižama Party v Čamcu

V Mladih zmajih Zalog smo v novembru imeli prav poseben 
dogodek. Z dekleti, starimi med 10 in 16 let smo imele 
Pižama party. Najbolje je dogodek opisati kar z besedami 
udeleženk: “Imeli smo se super. Prehitro je minilo. Lahko 
bi ponovili. Za večerjo smo delale čokoladne in limonine 
mafine. Igrale smo activity in se zelo nasmejale. Potem smo 
si delale make-up, pele smo karaoke, plesale in igrale karte. 
Upamo, da se Pižama party kmalu ponovi.” Tudi Mladi zmaji 
smo bili več kot zadovoljni in se že veselimo druge edicije.

13.Pobelimo Čamac

Pobelimo Čamac je dogodek, kjer smo skupaj z mladimi 
prebelili celoten center. S tem smo obnovili prostor, da je 
postal svež, hkrati pa ga smo ga še bolj približali mladim, 
saj se od tedaj počutijo, da so za center naredili nekaj 
dobrega. Dogodek smo izkoristili tudi za popestritev 
počitniškega programa in se povezali še pred začetkom 
novega šolskega leta. Hkrati smo k beljenju povabili mlade, 
ki niso redni obiskovalci in na ta način pridobili nove 
obiskovalce.

14.Skupnostna kosila v Mladincu

V času poletnih počitnic ob pripravi kosila zase sta se 
obiskovalec in praktikant odločila, da projekt kuhanja 
razširita na vse lačne obiskovalce_ke mladinskega centra. 
Ideja projekta je bila, da se mladi med seboj učijo izmenjave 
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kuharskih spretnosti, spoznajo, da lahko s skupnimi močmi 
skuhajo bolje in več ter se učijo solidarnosti (prispevaš 
kolikor imaš v denarju ali sestavini jedi). 

14.Leaura’s Christmas Experience

Praktikantki socialnega dela sta se odločili, da popestrita 
december in v mladinskem centru Mladih zmajev Bežigrad 
organizirata sklop dejavnosti, ki so vsebovale različne 
izzive, šport, peko piškotov, pogovore in aktiviranje mladih. 
V prazničnem vzdušju so tako skupaj ustvarili zabavni 
dogodek.

14.Azrine slaščičarske delavnice

Dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem je v 
preteklem letu v času sobotnega programa pri Mladih 
zmajih Bežigrad izvedla tri slaščičarske delavnice, na 
katerih je s pomočjo mentorice-koordinatorke centra in 
nekaterih obiskovalcev pripravljala slaščičarske dobrote in 
se tako urila v svojem bodočem poklicu. Ker si nekoč želi 
pripravljati pogostitve na dogodkih, je s pomočjo mladega 
obiskovalca mladinskega centra pripravila tudi grafično 
podobo za catering, ki ga v prihodnje želi izvajati na naših 
dogodkih.

14.Kaj pa ti ješ med prazniki?

Mladi zmaji Bežigrad smo v času praznikov, tik pred 
novoletnimi počitnicami pripravili dogodek Kaj pa ti ješ med 
prazniki, ki je bil zasnovan v smislu skupnostne večerje. 
Obiskovalce smo povabili, da doma pripravijo obrok za 
dve osebi in ga prinesejo na dogodek. Poleg skupnostne 
večerje smo prepevali praznične pesmi, imeli božični jam 
session in si ogledali božični film. Organizacijo dogodka je v 
celoti prevzela mlada prostovoljka s svojo ekipo.

11
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A.3.3 Basement

Glasbeni studio in program Basement v Četrtnem 
mladinskem centru Črnuče nudita mladim ustvarjalcem 
v Ljubljani možnost vadbe, elektronske produkcije, 
snemanja in pridobivanja novih znanj s področja glasbe in 
organizacije dogodkov. V okviru programa Basement - Klet 
je svet - mladim ponujamo prostor in vire za ustvarjanje, 
izzive za pridobitev izkušenj in priložnosti. Skupaj z njimi 
ustvarjamo vikend in večerni kulturni program. Mladim 
omogočamo pridobivanje delovnih kompetenc in grajenje 
socialne mreže. V Glasbenem studiu Basament, ki so 
ga z našo podporo postavili mladi, za simbolično plačilo 
ali kompenzacijo nudimo prostor in opremo za vadbo, 
soustvarjanje in snemanje glasbe ter organiziramo 
izobraževanja na temo avdio produkcije in ozvočevanja 
dogodkov. Mladi se po sklenjeni pogodbi z zavodom 
samostojno dogovarjajo o terminih uporabe studia 
oziroma vadbenega prostora. V drugi polovici leta smo 
več fuknkcijsko dvorano odprli glasbenim skupinam za 
redno vadbo. V popoldanskih urah so vadile tri skupine: 
Buržuazija, Regen in Dryspell. 
V letu 2019 smo v okviru programa Basement izvedli 
naslednje aktivnosti:

Tečaje // Osnovni tečaj tonske tehnike A bi biu 
tonc?
V okviru javnega povabila smo letos izvedli drugo edicijo 
tečaja A bi biu tonc?. Zaradi lanskoletnega navdušenja 
smo letošnji tečaj izvedli v povečanem obsegu; potekal 
je marca in aprila, dvakrat na teden, tečaja sta se 
udeležili dve skupini. Tečaj je potekal po principu teorije 
in takojšnje uporabe znanja v praksi. Udeleženci so 
spoznali osnove zvoka, potrebno izrazoslovje, opremo 
in rokovanje z njo. 25 mladih je tako za konec pridobilo 
izkušnjo ozvočenja koncerta glasbene skupine.

Nadaljevalni tečaj tonske tehnike A bi biu 
tonc?
V okviru javnega povabila smo letos prvič izvedli tudi 
nadaljevalni tečaj A bi biu tonc?, ki je bil namenjen 
uporabnikom s končanim osnovnim tečajem. Potekal je 
med oktobrom in decembrom, enkrat na teden v zelo 
intenzivni obliki. Izvajalec si je nadaljevalni tečaj zamislil 
v obliki majhne skupine (5 udeležencev) z poudarkom 
na izdelavi končnega mixa in koncertnega ozvočenja 
glasbene skupine. Udeleženci so v sklepnem vikendu 
tečaja svoje pridobljeno znanje preizkusili z resnično 
glasbeno skupino, ki so jo morali v naši dvorani ustrezno 
ozvočiti. 
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Filmska druženja // Kino Zmaj
Februarja je svoja vrata odprl Kino Zmaj. V okviru 
soustvarjanja z Markom Makucem smo si ogledali 3 filme; 
Pojdi z mano, Gospodična Nemitežit in Novi mulc. Projekcije 
smo popestrili s pripravo kokic za obiskovalce. Kino zmaj je 
obiskalo okoli 60 mladih. Mladi so bili vključeni v izbiro filmov, 
pripravo kokic, pripravo in pospravljanje prostora, predvsem 
je rasla želja po stalnem filmskem druženju in (mesečni) 
stalnici Kina Zmaj.
V drugi polovici leta smo filmska druženja nadaljevali  brez 
zunanjega mentorja; od novembra dalje, ob petkih med 14. 
in 17. uro so mladi uporabniki izbrali film, pripravili kokice in 
prostor. Med in po filmu smo spodbujali dialog in vrednotenje 
vsebin, ki jih je dotični film prinašal. Tako smo si ogledali 
filme:  Žaga IV, Črni labod, IT, Butec in Butec, Do nazga ...

Filmsko popoldne z Zavodom ZVVIKS
Aprila smo si v sodelovanju z Zavodom ZVVIKS ogledali 
kratke animirane filme, ki so v preteklih letih nastali na 
delavnicah za srednješolce. Pričeli smo s filmi v različnih 
tehnikah animacije, ki so nastali na enotedenskih ustvarjalnih 
delavnicah (2011–2019). O izkušnji skupinskega dela, 
kreativnem procesu in vztrajnosti, ki je potrebna pri izdelavi 
animiranega filma, so spregovorili mladi filmski ustvarjalci. 
Filmsko popoldne smo zaključili s kratkim lutkovnim 
animiranim filmom Slovo, avtorja Leona Vidmarja. 

Gledališki večeri // Improliga se vrača v ČMC 
Črnuče!
Improvizatorke in improvizatorji Impro lige so v mladinskem 
centru pripravili dva zabavna improvizirana spektakla. 
Pripovedovali so TOP zgodbe - tekom večera smo spremljali 
eno zgodbo z naslovom po izboru občinstva, ki se je sproti 
razvijala in dogajala s pomočjo pripovednih veščin naših TOP 
improvizatorjev.
Med oktobrom in novembrom so v sklopu javnega povabila 
improvizatorke in improvizatorji iz Impro lige uprizorili tri 
Impro predstave. Prva je bila vključena v program festivala 
Novi začetki, druga je popestrila mednarodno izmenjavo 
Mladih zmajev in je potekala v angleškem jeziku, tretja pa je 
bila umeščena v redni tedenski program ČMC. 
V decembru se nam je pridružila študentka FUDŠ in 
improvizacijska mentorica Eva Kralj, ki je z uporabniki 
raziskovala svet improvizacijskega gledališča.

Razstave // Razstava Javno umiranje poletja
Od 6. marca naprej je bila na ogled lirsko-fotografska 
razstava, plod dveh mladih ustvarjalk Tjaše Breznik in Tajde 
Hladnik. Na otvoritvi razstave smo ju spoznali v živo, z 
njima navezali stik in raziskali ozadje fotografij. Odvil se je 
tudi lahkoten kulturni program / na kitaro je zaigrala mlada 
ustvarjalka glasbe. 
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DJ ZMAJ
V okviru javnega povabila smo s pomočjo sodelavcev 
iz ŠKD GOR izvedli delavnice vrtenja vinilnih plošč in 
elektronske produkcije. Za delavnice je veljalo veliko 
zanimanje in povratne informacije na evalvacijah so bile 
zelo pozitivne. 

ICTUS CORDIS
Multimedijski umetnik Januš Aleš Luznar je v sodelovanju s 
skupino Sthrayfix gostoval v naši dvorani s svojim projektom 
Ictus Cordis. Umetnik ustvarja elektronsko glasbo na 
podlagi svojega srčnega utripa. Treh ponovitev performensa 
se je udeležilo 60 ljudi.

Dan za Niet
3. oktobra smo pobrskali po zgodovini naše črnuške kleti 
in segli v začetek 80. let prejšnjega stoletja, ko so se v 
naših prostorih srečevali bodoči člani zasedbe Niet. Dan za 
Niet je bil intimen dogodek, na katerem smo našo dvorano 
poimenovali po Alešu Češnovarju, umrlem basistu Niet, na 
okrogli mizi z Nikolo Sekulovičem in Igorjem Dernovškom 
spregovorili o sedanji glasbeni sceni, za konec pa prisluhnili 
kratkemu koncertu kletne skupine Buržuazija.  

Novoletni pankolov 
21. decembra smo uspešno leto zaključili s punk koncertom 
skupine SickBreed. Posebno noto je dodal pankolov - 
srečelov, ki je v našo klet skupaj s SickBreed-i privabil 
50 obiskovalcev, vsak nas je zapustil z lepim novoletnim 
darilom. Na dogodku je bila prisotna tudi terenska ekipa 
Drogart. 

Razstava VOZim
Fotografinja in koordinatorka ČMC Zalog Teja Pahor je 
ustvarila foto serijo o vsakdanjih izzivih, s katerimi se 
srečujejo osebe na invalidskih vozičkih. Razstava VOZim 
se dotika teme dostopnosti in spregovori o življenju gibalno 
oviranih oseb. Razstavo smo gostili med avgustom in 
oktobrom.

Stalna razstava Težki utrinki 
Fotograf Simon Pelko je povzel utrip Tolminskega festivala 
Metaldays 2018 in 2019. Poseben poudarek fotografij je na 
ženskih ustvarjalkah v težko metalni glasbi. Fotografije od 
oktobra krasijo stene dvorane. 

Stalna razstava Črnuče scena
S pomočjo lokalnih prostovoljcev Črnuč, ki so v letih      1980 
- 1982 sooblikovali začetke Rock scene v Črnučah, smo v 
oktobru pripravili stalno razstavo, ki je na ogled pri vhodu v 
ČMC.. 

Radio Basement // Brez radia mi živeti ni!
V Črnučah smo v sodelovanju s KŠTD Bivak znova obudili 
radio Basement; mladinski radio Četrtnega mladinskega 
centra Črnuče je poslušalcem ponujal obilo dobre glasbe 
in različnih prispevkov, seveda tudi o dogajanju pri Mladih 
zmajih..

Kick mic stage
V okviru Javnega povabila smo v sodelovanju s KŠTD Bivak 
imeli serijo torkovih delavnic javnega nastopanja za naše 
mlade uporabnike. Preizkusili so se lahko v pripovedovanju 
starih zgodb, legend na moderen način, stand up - u in        

DJ - anju. Svoja druženja so sklenili s prireditvijo na kateri so 
pokazali svoje novo pridobljeno znanje.
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A.3.4 Fitnes soba

Fitnes soba v ČMC Zalog je namenjana našim 
obiskovalcem in drugim, ki jih zanima zdrav način življenja. 
Pri Mladih zmajih Zalog je nekaj zagretih fitniserjev, s 
katerimi imamo sklenjeno pogodbo o uporabi prostora. S 
predajo ključev mladi prevzamejo odgovornost za prostor in 
pridobijo možnost opolnomočenja za organizirano vadbo. 
Oktobra smo skupaj z mladimi, prostovoljci in boksarji naš 
fitnes osvežili z beljenjem sten. 

BOKS Olimpijska šola 
V šoli olimpijskega boksa se mladi ukvarjajo z olimpijsko 
disciplino in sicer z boksom. Vodi jih  Alen Zukić (AIBA 1 
star coach), ki z Mladimi zmaji sodeluje že 13 let. Namen 

šole je mladim med 13 in 29 let omogočiti lažjo dostopnost 
ukvarjanja s športom, ki jim je zaradi njihove finančne 
stiske otežena. Obenem pa želimo, da se na tak način 
lažje vključijo v družbo in si preko vadbe in participacije na 
tekmovanjih izboljšajo svoje psihofizično stanje.

Vadba z Mefailom
V ČMC Zalog smo leta 2019 pričeli z vadbo z najstnikom 
Mefailom. V ponedeljek, torek, četrtek in petek Mefail po 
šoli organizira eno do dve urno vadbo za svoje vrstnike in 
mlajše. Mefailova vadba redko vključuje uporabo uteži, rajši 
kot to izvaja funkcionalno vadbo, kjer je ključna uporaba 
lastne teže.    

Si star ned 13 in 29 let?
Bi se rad preizkusil pri plemeniti boksarski veščini?

 
Če si odgovoril z DA potem se nam pridruži na

BREZPLAČNEM uvodnem treningu, ki bodo potekali v
sledečih terminih:

 
13. 12. 2019
17. 1. 2019
14. 2. 2019

 
med 16:00 in 17:00 uro

 
PRIJAVE NA: cmczalog@mladizmaji.si

KRAJ: Mladi zmaji Zalog, Zaloška cesta 220, 1000
Ljubljana

 

BOKS 
olimpijska šola

S  T R E N E R J E M  A L E N O M  Z U K IĆ E M  ( A I B A  O N E  S T A R  C O A C H )

M L A D I  Z M A J I  Z A L O G
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A.4 Mednarodno sodelovanje

V Javnem zavodu Mladi zmaji namenjamo veliko pozornost 
sodelovanju na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. 
Zavedamo se pomena mednarodnega udejstvovanja, sploh 
pri mladih z manj priložnostmi. Udeležba mladih v tovrstnih 
programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin, ki 
pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji mladih 
v družbo. Izmenjav se lotevamo celostno, pri čemer dajemo 
poseben poudarek vključevanju mladih v vse faze projektov 
- priprava, udeležba, evalvacija. Tako lahko mladi dobijo 
celostno izkušnjo mednarodnega sodelovanja in s tem 
dimenzijo medkulturnega učenja. V okviru mednarodnega 
sodelovanja smo se tudi v letu 2019 udeležili različnih 
konferenc, izmenjav in seminarjev v tujini, sodelovali z 
Evropsko prostovoljsko službo (EVS oziroma ESE), hkrati 
pa povabili in gostili mlade in mladinske delavce iz tujine. 
Gostili smo študente in dijake, ki so opravljali Erasmus 
prakso, v vseh štirih četrtnih mladinskih centrih ter pri ulični 
enoti. 
V okviru mednarodnega sodelovanja se ne omejujemo 
samo na program Erasmus+, priložnosti iščemo tudi v 
okviru drugih programov (Ustvarjalna Evropa, Evropski 
socialni sklad, Norveški mehanizem,...). 
Za udejstvovanje in partnerstva v mednarodnih aktivnostih 
na ravni zavoda se ravnamo po kriterijih: prispevek k viziji 
in poslanstvu Mladih zmajev, imamo na voljo resurse 
(človeški, materialni), skladnost z našimi vrednotami, 
partnerji so zanesljivi in med nami je dobra kemija, projekt 
nas navdušuje in si ga želimo delati, med mladimi je 
potreba/želja/volja.

Mednarodne mladinske pobude in drugi 
evropski projekti Mladih zmajev

Mednarodno mladinsko delo omogoča mladim med 13. in 
29. letom možnost (prve) izkušnje bivanja v mednarodnem 
okolju, v katerem spoznajo nove prijatelje, se kaj novega 
naučijo, zraven pa pridobijo kompetence, ki jih zabeležijo v 
Youthpass. V oktobru 2019 smo izvedli projekt mednarodne 
mladinske izmenjave, ki smo ga pripravili v sodelovanju z 
mladimi, na temo, kako svojo strast spremeniti v sanjski 
poklic. V sklopu izmenjave smo junija gostili predhodni 
pripravljalni sestanek, na katerem smo se skupaj s partnerji 
iz Nizozemske, Velike Britanije, Moldavije in Cipra dogovorili 
o vseh podrobnostih (program, logistika, pravila, delitev 
nalog in odgovornosti).

Mednarodna mladinska izmenjava 
“Young Adults - From Passion to your 
Dream Job”
Pripravljalnemu vikendu mladinske izmenjave (APV - 
advanced planing visit) je 12. oktobra sledila izmenjava. 
Mladi zmaji smo v sodelovanju s skupino 5 mladostnikov v 
Hostlu Celica gostili 25 udeležencev in mladinskih voditeljev 
iz 4 drugih držav (Ciper, Moldavija, Nizozemska, Velika 
Britanija). Mladi so nekatere udeležence poznali že od prej 
in ravno to je bil glavni povod povezovanja z Mladimi zmaji 
in ustvarjanja mladinske izmenjave.  En teden je skupina 
25 mladih in 6 mladinskih voditeljev soustvarjala program 
mladinske izmenjave na temo zaposlovanja mladih, njihovih 
hobijev in strasti ter mednarodnega povezovanja. Vsaka 
država je imela možnost izvesti svoje delavnice in se 
predstaviti drugim udeležencem. Velik del programa so 
pokrili tudi mladi iz Ljubljane, saj je bila izmenjava ravno 
njihova zamisel. Končni del pa so prispevali zunanji izvajalci 
ter mentorja izmenjave Nejc in Maruška, ki sta izmenjavo 
tudi vodila. 19. oktobra smo se od udeležencev poslovili, saj 
so odšli nazaj domov, ampak vemo, da s tem projekt še ni 
končan. V naslednjem letu namreč mladi iz Nizozemske že 
načrtujejo svojo mladinsko izmenjavo pri kateri bomo Mladi 
zmaji zagotovo sodelovali.

“Evo, naša prva izmenjava se je lepo končala. Ful bom 
pogrešala vse, res smo se imeli lepo in komaj čaka, da 
se spet vidimo. Rada vas imam!” Manja Pivk, udeleženka 
mladinske izmenjave

“Love every single one of you. You people made this week 
awesome and fun. I’ve learned so much because of this 
exchange and can’t wait for the reunion.” Tije, udeleženec 
mladinske izmenjave

“Thank you everyone for cementing our friendship and 
for an absolutely amazing and truly unforgettable time!!” 
Deirdre ‘Dee’ Woods, mladinska voditeljica

“Evo, naša prva izmenjava se je lepo končala. Ful bom 
pogrešala vse, res smo se imeli lepo in komaj čaka, da se 
spet vidimo. Rada vas imam!” 

(Manja Pivk, udeleženka mladinske izmenjave)

“Love every single one of you. You people made this 
week awesome and fun. I’ve learned so much because of 
this exchange and can’t wait for the reunion.” 

(Tije, udeleženec mladinske izmenjave)

“Thank you everyone for cementing our friendship and 
for an absolutely amazing and truly unforgettable time!!” 

(Deirdre ‘Dee’ Woods, mladinska voditeljica)
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Seminarja Makeover
Od 16. do 23. marca smo širili svoje znanje na seminarju 
Internal MakeOver v Vršcu v Srbiji. Udeleženci so bili 
iz sedmih držav (Srbije, Bosne in Hercegovine, Italije, 
Črne Gore, Slovenije, Grčije in Kosova). Ob podpori 
strokovnjakov in trenerjev smo pridobivali znanje na 
področju strateškega planiranja in upravljanja. Na treningu 
smo imeli udeleženci priložnost za pridobivanje znanja 
o projektnem vodenju, delu s prostovoljci, upravljanju s 
časom in prenosu znanja. Vsa nova znanja bodo v bližnji 
prihodnosti vsem sodelujočim organizacijam v pomoč 
pri njihovi rasti in razvoju v trajnostne, ciljno usmerjene 
organizacije.
Med 1. in 7. junijem smo sodelovali na mednarodnem 
trening seminarju External MakeOver v grškem Solunu. 
Srečanje je bilo nadaljevanje februarskega treninga Internal 
MakeOver v Vršcu na temo preobrazbe organizacij. 8 
organizacij iz 7 držav je v okviru srečanja preverjalo in 
na novo osmišljalo svoje komunikacijske strategije in 
cilje. Teme intenzivnega treninga so bile oblikovanje 

identitete organizacije v povezavi s poslanstvom, vizijo in 
strateškimi cilji organizacije, proces oblikovanja celostne 
grafične podobe, identifikacija in definicija ciljnih skupin, 
oblikovanje učinkovitega nagovora, tradicionalni in digitalni 
komunikacijski kanali ter priprava komunikacijskega načrta 
za posamezne ciljne skupine. Projekt MakeOver podpirajo 
programi Evropska mladinska fundacija Sveta Evrope,  
Evropa za državljane EK in Erasmus+: Mladi v akciji.

Europe Bottom Up!
Maja smo se udeležili projekta Europe Bottom Up!, ki ga 
sestavljata študijski obisk v Španiji (izveden 2018)  in 
trening v Nemčiji. V projektu sodeluje 8 organizacij iz Grčije, 
Španije, Bosne, Poljske, Italije, Madžarske in Nemčije. 
Glavna tema projekta je krepitev mladinskega dela ob 
naraščajoči nestrpnosti in dvigu populističnih gibanj širom 
Evrope.
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Europe Goes Local
Vključeni smo bili v projekt Europe Goes Local - Podpora 
razvoju in krepitvi mladinskega dela, v katerem sodeluje 
23 nacionalnih agencij (Avstrija, Flandrija-Belgija, Švica, 
Nemčija, Estonija Finska, Francija, Hrvaška, Madžarska, 
Islandija, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Norveška, 
Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija) in 5 
organizacij oz. mrež (SALTO-Youth Participation Resource 
Centre, Partnership between EC and CoE in the field of 
Youth, European Youth Forum, POYWE in InterCity Youth).

BITE of Art 
V letu 2019 smo bili prvič uspešni na razpisu Ustvarjalna 
Evropa s projektom Naj te ugrizne umetnost.  Z uporabo 
novih orodij za privabljanje nove, mlade publike v sodobno 
umetnost bomo razvili inovativni poslovni model. Le ta 
predstavlja skupno vizijo kulturnih in umetniških organizacij, 
ki prihajajo iz Španije, Slovenije in Srbije. V projektu 
združujemo sodobno tržno, poslovno in komunikacijsko 
strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi dogodki ter 
ustvarjamo paket, katerega bistven namen je na novo 
definirati pristop sodobne umetnosti do trga in je namenjen 
mladim, kot novemu občinstvu sodobne umetnosti. Z 
njim bomo prispevali k zagotavljanju finančne stabilnosti 
izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti. Konec leta 
smo imeli partnerski sestanek v Valenciji, glavne aktivnosti 
za mlade pa bodo izvedene v letu 2020.

YouthToo E+
Projekt #YouthToo Erasmus Plus želi z izobraževanjem 
in spletno kampanjo spodbuditi zavedanje o nasilju v 
ljubezenskih odnosih mladih in ga preprečiti. Skupni cilj 
je preko spletnih akcij doseči 1.000.000 mladih. Projekt 
traja od oktobra 2019 do decembra 2020. Usposabljanja, 
ki se ga udeležijo 3 mlade osebe iz vsake partnerske 
organizacije, bodo zajemala teme: neenakost med spoloma 
kot podlago za nasilje v ljubezenskih odnosih, organiziranje 
kampanje z uporabo družbenih omrežij in usposabljanje o 
tem, kako narediti kratke video posnetke, ki ozaveščajo o 
spolnem nasilju v ljubezenskih odnosih mladih. Na to temo 
bomo izdelali še priročnik, ki bo preveden v uradnih jezikih 
partnerjev in urejen na spletu. Pri projektu smo sklenili 
partnerstvo z organizacijo NVO PRIMA iz Črne gore. 
Ostali partnerji pa so iz: Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Bolgarije, Estonije, Grčije, Italije, Severne Makedonije, 
Srbije in Slovenije.
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Mednarodno prostovoljstvo in praksa

Na področju mednarodnega prostovoljstva, pomena 
neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc skozi 
mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih 
udeležbe mladih v programih ERASMUS+ smo se povezali 
z Zavodom Voluntariat, ki je vodilna organizacija v Sloveniji 
na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega 
učenja. Za ta namen smo spletli partnerstvo in pridobili 
sredstva za izvedbo projekta EVS, Lahkih nog naokrog! 
Spoznaj mednarodno prostovoljstvo /Itchy Feet? Learn 
About International Volunteering. Projekt traja od 02. 10. 
2017 do 01. 04. 2020. Preko projekta se je našim vrstam v 
2019 pridružil EVS prostovoljec. Prostovoljec je zadolžen 
za stik z mladimi, iskanje in podporo lokalnim mladinskim 
iniciativam – pomoč mladim pri procesu od ideje do 
uresničitve v okviru Mestnega inkubatorja in pomoč pri 
prenosu pridobljenega znanja v depriviligirana območja.

Na področju nudenja prakse tujim študentom je v letu 2019 
prakso zaključil študent iz Ghenta (študij socialnega dela), 
prakso pa sta opravljali tudi študentka iz Ghenta (študij 
socialnega dela) ter študentka iz Poljske (študij psihologije). 

Vtis študenta iz Ghenta o delu pri Mladih zmajih:

“One year has passed since I ended my internship at 
Mladi Zmaji. Not a week goes by without thinking about 
this wonderful time. Memories filled with joy, learning 
experiences and warm feelings towards all of you.I have 
thanked all of you numerous times before, but words are 
just words… So this is a proper way of saying Hvala!

At the end of our training as a social worker in Belgium 
we have to write a thesis. This thesis is preferably based 
on our experiences we had during our internship. So, 
I chose to write about my experiences at Mladi Zmaji. 
Thank you, for the wonderful time I could spend at Mladi 
Zmaji. I will never forget this experience, it has shaped 
me into who I am today. If there is anything else I can do, 
then shout!

Zivjo!”
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Predstavitve naših inovativnih praks v mednarodnem prostoru

Mestni inkubator je bil v Evropi prepoznan kot inovativna in uspešna praksa.

Prva Evropska Akademija o mladinskem delu
V Kranjski Gori se je med 21. in 24. majem 2019 odvijala 
Evropska akademija o mladinskem delu, katere se je 
udeležilo 160 udeležencev iz 32 držav. Akademija je 
mladinskim delavcem ponudila vpogled v raziskovanje 
trendov in inovacij med mladimi in v mladinskem sektorju. 
Skozi tridnevna usposabljanja je bilo predstavljenih 36 
različnih primerov novosti, od novih orodij za boljše delo 
pri usposabljanju na področju mladinskega dela, novih 
metod dela z mladimi, zadnjih raziskav, do zanimivih 
iniciativ lokalnih oblasti, ki daje vpogled v sedanje trende 
razvoja mladinskega dela v Evropi. Med njimi je direktorica 
Ksenja Perko predstavila Mestni inkubator. Ker je bilo za 
predstavitve prijavljenih veliko projektov, ki v mladinskem 
delu predstavljajo zanimive novosti oziroma nove dosežke 
in prihajajo, je izbor in povabilo organizatorjev Mestnemu 
inkubatorju, pomemben kazalnik uspešne in inovativne 
prakse na področju lokalnega mladinskega dela. Uspešna 
predstavitev je vodila v naslednje povabilo: predstavitev na 
mednarodni konferenci mreže InterCity Youth.

InterCity Youth Conference
Tema 8. mednarodne konference mreže InterCity 
Youth v Helsinkih je bila vključevanje in sodelovanje v 
mladinskem delu, aktivizem mladih in sodelovanje med 
organizacijami. V popoldanskem času je največ zanimanja 
požela predstavitev Mestnega inkubatorja, ki jo je izvedla 
direktorica Ksenja Perko. Udeleženci so projekt prepoznali 
kot odličen mehanizem povezovanja mesta z mladimi ter 
neformalnega učenja. Iz odzivov vseh udeležencev pred 
koncem delavnice je bilo razbrati, da bi si podobno prakso 
želeli tudi v svojih mestih oz. organizacijah. 

Zasedanje OECD odbora
V okviru simpozija o inovativnih oblikah sodelovanja 
državljanov pri oblikovanju boljših politik in storitev na 
zasedanju OECD odbora za javno upravljanje je direktorica 
Ksenja Perko predstavila Mestni inkubator. Simpozij je 
potekal aprila v Parizu. Dogodek je bil osredotočen na javne 
institucije, ki bi morale biti sposobne oblikovati in izvajati 
politike, ki odražajo potrebe državljanov, nuditi potrebne 
storitve za izpolnitev teh potreb in ustvariti resnične vplive 
na življenje ljudi. Simpozij je obravnaval izbire in dileme, s 
katerimi se soočajo javni uslužbenci, ko poskušajo vključiti 
državljane v oblikovanje politike, zlasti: 1) kje najti in 
kako najbolje uporabiti podatke in dokaze za informiranje 
o možnostih oblikovanja politik; 2) kako posredovati 
informacije državljanom v nenehno spreminjajočem se, 
zapletenem in zahtevnem medijskem okolju; in 3) kako 
vključiti zainteresirane strani in državljane v politični cikel 
na nove in inovativne načine. Mestni inkubator je bil 
predstavljen v 3. panelu o inovativnih oblikah sodelovanja 
državljanov. Mestni inkubator je bil na OECD dobra 
promocija za slovenske inovativne prakse, kot tak dobra 
promocija za zavod in mesto.

Emerging Europe Awards
Program Mestni inkubatorj je bil nominiran za nagrado 
za inovacijo na področju iniciativ za opolnomočenje 
mladih, da bodo bolje prepoznavali svoje priložnosti, 
pridobili samozavest in zavedanje sveta okoli sebe ter se 
aktivno vključevali v družbo.želeli tudi v svojih mestih oz. 
organizacijah. 
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Sodelovanju v okviru kandidature Ljubljane za Evropsko 
prestolnico kulture 2025

Ljubljana ima kot Evropska Prestolnica Kulture ambicijo 
vzpostaviti prenovljene družbene odnose in repozicionirati 
umetnost v družbenem okolju. Mladi zmaji smo se s svojimi 
idejami odzvali na odprto povabilo za programske ideje v 
okviru kandidature Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 
2025. Po presoji Programskega sveta in Delovne skupine 
EPK 2025 so v prijavo uvrstili 2 predlagani programski 
ideji: Kult-ura na ulici in Umetnik naj bo. Poleg tega smo 
v podporo pripravi kandidature organizirali 2 dogodka:  
Viharjenje idej za Ljubljano Evropsko prestolnico kulture 
2025, MLADI V KREATIVNI AKCIJI, v Črnučah in v Zalogu 
fokusno srečanje z mladimi. Če bo skupina mednarodnih 
strokovnjakov uvrstila Ljubljano v ožji izbor slovenskih mest 
kandidatov za naziv EPK 2025, bodo v letu 2020 sprejete 
dokončne odločitve o oblikovanju programa LJ EPK 2025.

Poleg soustvarjanja vsebin je direktorica Ksenja Perko 
članica dveh delovnih teles, in sicer: Fokusne skupine za 
participacijo občanov in vključevanje ranljivih družbenih 
skupin ter skupine za koordinacijo z deležniki Ljubljana EPK 
2025.
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Da mladi v Ljubljani kakovostno preživijo svoj prosti čas tudi 
v času počitnic poskrbi naš počitniški program. K njegovemu 
soustvarjanju ves čas vabimo in vključujemo tudi mlade.

V času zimskih počitnic smo čas preživeli v prenovljeni 
“črnuški kleti” kjer smo za en dan postali sami svoji kuharji, 
spoznavali različna zelišča in naredili darila za najdražje, si 
privoščili najboljši filmski večer, organizirali zabavo po naši 
meri ter za en dan klet zapustili in preizkusili naše znanje na 
smučeh. oz. drsalkah. 

V času majskih počitnic smo izvedli Potapljaški tabor v 
sodelovanju z Inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnos-
ti Piran. Tabor je med mladimi (med 18. in 29. letom) požel 
veliko zanimanja, saj so se mesta zelo hitro zapolnila. Trajal 
je sedem dni in vključeval teoretična predavanja v mladin-
skem centru Bežigrad, potope v nizki vodi v vodnem mestu 
Atlantis in vikend v Piranu, kjer so udeleženci z uspešno 
opravljenim izpitom pridobili naziv PADI OWD certificiran 
potapljač. Prav tako smo v času majskih počitnic preživljali 
prosti čas v dnevnih sobah naših mladinskih centrov in z 
ulično ekipo Mladih zmajev na terenu.

Poletne počitnice so bile v znamenju izletov, taborov, fes-
tivalov in počitniških šol. Na pobudo mladih smo obiskali 
Gardaland, Legoland ter Istralandijo, woop adrenalinski 
park in odšli na Zipline v Planico. Zgodil se je Mepi tabor v 
sodelovanju z društvom GAHA, katerega mladi vsako leto z 
veseljem obiščejo in ponovno smo v sodelovanju s Inštitutom 
za podvodne aktivnosti Piran organizirali potapljaški tečaj. V 
sodelovanju s KD Prostorož ter Združenjem slovenskih ka-
toliških skavtinj in skavtov smo pripravili prav posebno akcijo 
za bolj kakovostno sobivanje in z ekipo Each one teach one 
za mlade pripravili dogodek, na katerem so spoznavali prvine 
hip hop kulture. Od počitnic pa smo se poslovili z dogodkom 
Biti mlad je zakon, ki je potekal v bežigrajskem naselju BS-3. 

Med jesenskimi počitnicami smo imeli počitniški Jam ses-
sion v Šiški, Krompirjevo halloween zabavo in DJ delavnice 
v Črnučah, trodnevno Harry Potter pustolovščino pri Mladih 
zmajih Bežigrad.

A.5 Počitniški program

Praznični decembrski utrip dogajanja v naših mladinskih 
centrih smo strnili v program, imenovan Veselo zmajevan-
je. Izvedli smo zeliščne delavnice, potopisno predavanje, 
dvodnevni dogodek Čamac pluje in daruje, božični jam ses-
sion, skupnostno večerjo in božični koncert s pankolovom 
skupine Sickbreed.

Mepi tabor 2019
Preko Javnega povabila Mladih zmajev je potekal že enajsti 
Mepi tabor, ki ga skupaj z Mladimi zmaji soustvarja društvo 
Gaha. Tabor je potekal med 13. in 19. avgustom v Mačk-
ovcu blizu Bohinjske Bele in je vključeval 21 mladostnikov 
iz Ljubljane in okolice. Skozi cel teden so tako na taboru 
potekale aktivnosti namenjene mladim in predvsem temu, 
da se mlade opolnomoči pri ročnih spretnostih in veščinah, 
ki bi jim v življenju lahko koristile. 
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Stalne ulične postojanke 
Ulične zmaje najdete na lokacijah v četrtni skupnostih 
Posavje, Golovec, Šmarna gora, Vič in v Celovških dvorih, 
kjer se družijo z mladimi (10-29 let) in z njimi oz. zanje 
izvajajo delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative ter 
promovirajo programe in prostore Mladih zmajev v mestu. 
V letu 2019 smo dosegli še večjo prisotnost na omenjenih 
terenih ter prepoznavnost Mladi zmajev in mladinskega 
uličnega dela tudi na bolj odročnih območjih Ljubljane.

Vodje terenov in mentorstvo mladinskega 
uličnega dela Mladih zmajev
V drugi polovici leta 2019 smo Mladi zmaji pri delu Uličnih 
zmajev vzpostavili način delovanja vodij terenov. Nekaterim 
študentov je bil tako dodeljen teren (območje ali četrtna 
skupnost, v kateri Ulični zmaji delujemo), na katerem deluje 
in skrbi za program. V sodelovanju s koordinatorjev vodja 
terena tako mesečno pripravlja program, skrbi za promocijo 
aktivnosti in za dobro komunikacijo z ostalimi deležniki v 
skupnosti.

Vsak nov član Uličnih zmajev ima pri uvajanju v delo na 
voljo svojega mentorja. Mentor je nekdo iz Uličnih zmajev, 
ki mladinsko ulično delo opravlja že nekaj let. Naloga 

A.6 Mladinsko ulično delo

Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, na javnih 
površinah Ljubljane. Za delo na terenu imamo posebno 
enoto Uličnih zmajev, ki opravlja ulično mladinsko delo. 
Ulične zmaje najdete na lokacijah v četrtnih skupnostih 
Posavje, Golovec, Šmarna gora, Vič in v Celovških dvorih, 
kjer se družijo z mladimi in z njimi oz. zanje izvajajo 
delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative ter promovirajo 
programe in prostore Mladih zmajev v mestu. Prisotni 
so tudi na festivalih in drugih dogodkih, na katerih ekipa 
zavzeto predstavlja in vabi k soustvarjanju programa 
zavoda. Nanje lahko računamo tudi pri izvedbi aktivnosti 
dnevnih centrov. Mladi zmaji s terenskim delom prispevamo 
k dogajanju v lokalnih skupnostih, zagotavljamo varen 
prostor, vključujemo mlade v svoje projekte, nudimo 
podporo in skrbimo za opolnomočenje mladih. Pri 
načrtovanju aktivnosti izhajamo iz potreb mladih, pri tem 
se opiramo na štiri pomembne stebre: kultura, šport, 
ustvarjalnost in delo na sebi.

V  letu 2019 beležimo 1213 obiskov naših uličnih programov 
iz strani mladih, starih med 10 in 29 let ter nadaljevanje 
partnerstev z organizacijami v četrtnih skupnostih Posavje, 
Golovec, Šmarna gora, Vič in v soseski Celovški dvori. V 
juliju 2019 smo redno zaposlili vodjo mladinskih programov 
za področje mladinskega uličnega dela.
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mentorja je, da skrbi za uvajanje novega člana v delo, da 
ima mentoriranec na voljo vse potrebne pripomočke in zna 
izpolnjevati dokumente in poročila. Mentor kasneje skupaj 
s koordinatorjem oceni ali je študent zmožen opravljati 
mladinsko ulično delo v sodelovanje z Uličnimi zmaji.

Ulične akcije v sodelovanju z mestom  
Z mestom smo sodelovali pri promociji kampanj in akcij 
(npr. Človek čuvaj svoje mesto ipd.) namenjenih meščanom 
za še večjo kakovost življenja in širjenja dobrega v mestu. 
Preko akcij širimo prepoznavnost programov Mladih zmajev 
in izražamo svojo skrb za okolje, v katerem delujemo in 
živimo. Ulični zmaji predstavljamo ideje mladih tudi na 
dogodkih Mestne občine Ljubljana, saj le tako najbolj 
učinkovito povezujemo mlade z mestom, v katerem živimo. 
V letošnjem letu smo sodelovali na delavnicah o krožnem 
gospodarstvu, prav tako pa tudi na dogodkih Evropskega 
tedna mobilnosti 2019: Dnevu brez avtomobila (21.9.) in 
skupnem dogodku Mreže mladinskih centrov Ljubljana 
v sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2019 z naslovom 
Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura (19.9.).   

Partnerstvo za Celovške dvore
Zaradi specifike in večkrat omenjene problematike 
soseske Celovški dvori, smo se povezali z organizacijami, 
ki že delujejo v lokalnem okolju in tiste, katerih storitve 
so nujne za krepitev soseske. Povezani v Partnerstvo 
za Celovške dvore sodelujemo z Javnim zavodom Mala 
ulica, Zavodom Bob (človekINJE) in Zavodom MISSS - 
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije. 
Izvajamo prostočasne in vzgojno-izobraževalne aktivnosti. 
Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. Aktivnosti 
izvajamo ob ponedeljkih in sredah za otroke (Človekinje in 
Javni zavod Mala ulica) in četrtkih za mladostnike ter mlade 
(Ulični zmaji). Prav tako informiramo prebivalce o našem 
delu in o delu drugih organizacij v njihovem  lokalnem okolju 
(Četrtni mladinski center Šiška, Dnevni center skupaj v 
skupnosti in Mestna knjižnica Ljubljana). 

Konec leta so se predstavniki stanovalcev na župana 
obrnili zaradi potrebe po mladinskem centru v Celovških 
dvorih.  Na pobudo meščanov se intenzivno odzivamo v 
sodelovanju z JSS, Uradom za mladino MOL, JZ Mala ulica.
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B. Medorganizacijsko 
sodelovanje

Pri uresničevanju svojega poslanstva, v središču katerega 
so mladi in njihove potrebe, smo Mladi zmaji zavezani k 
širokemu sodelovanju z drugimi organizacijami. Cenimo 
transparentnost, zanesljivost in odzivnost. Iščemo in 
negujemo partnerske povezave s sorodnimi organizacijami 
doma in v tujini, najtesnejše vezi pa spletamo v Ljubljani. 
Skupaj se lotevamo priprave in izvedbe dogodkov in 
projektov, pletemo mreže in si izmenjujemo znanje.

Živa knjižnica - sodelovanje z društvom 
Legebitra 
14. novembra smo v prostorih ČMC Črnuče gostili Živo 
knjižnico. V katalogu je bilo več kot dvajset živih knjig in 
zabeležili smo 38 branj. Projekt razbijanja stereotipov in 
predsodkov je uspel v pozitivnem duhu druženja različnih in 
drugačnih. 

Ženske v znanosti in umetnosti - sodelovanje s 
festivalom Bobri
Mladi zmaji in Bobri smo v novembru spoznavali slovenske 
umetnice, ki delujejo na področju znanosti in umetnosti. 
Z mentorskim vodstvom Andreja Koritnika (video) in Tine 
Antončič (priprava intervjuja) so mladi pripravili in posneli 
intervjuje z Robertino Šebjanič, glasbeno skupino Kikimore 
in Mašo Jazbec. Končni izdelki bodo predstavljeni v 
mladinski oddaji Infodrom, izbrane fotografije s srečanj pa 
bodo krasile prostore ČMC Šiška.
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Od maja dalje je v sodelovanju z Javnim podjetjem 
Ljubljanski potniški promet potekal projekt preobrazbe 
mestnega avtobusa številka 132 v mobilni mladinski center. 
Projekt je namenjen vzpostavitvi mobilnega mladinskega 
centra, ki bo omogočil ponudbo prostora in programov 
za mlade tudi v delih Ljubljane, kjer je sicer pomanjkanje 
prostorov in dogajanja za mlade. V maju smo mlade povabili 
k sodelovanju v projektu, na povabilo se jih je odzvalo 
16. Tekom projekta smo izvedli 88 aktivnosti, od tega 12 
sestankov, 9 srečanj, 65 delavnic in 2 raziskavi na terenu. 
Pri projektu je skozi celotno preobrazbo sodelovalo 20 
različnih mladih, ki so sodelovali v štirih različnih delovnih 
skupinah pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov: 
program in komunikacija (mentorica Tadeja Bučar, Punkt), 
načrtovanje (mentorja Andrej Mercina in Renata Smrkolj, 
Trije arhitekti), notranje oblikovanje (Andraž Tarman, Zavod 
Rompom) in izvedba (Andrej Kurent, Preoblikovalnica). Prvo 
javno predstavitev projekta preobrazbe mestnega avtobusa 
smo pripravili 19. 9. 2019 v Evropskem tednu mobilnosti 
v okviru akcije Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura. 
Preobrazbo smo zaključili, vozilo pa homologirali v začetku 
januarja 2020. Projekt bomo v letu 2020 nadaljevali s 
pripravo dogovora o nadaljnem sodelovanju z Ljubljanskim 

B.1 Dogodki in projekti

LJUBA  ❤️    DRAGO 
Preobrazba mestnega avtobusa v mobilni mladinski center

potniškim prometom, ter pripravo programa in voznega reda 
mobilnega mladinskega centra. V prihodnjem letu bomo za 
program mobilnega mladinskega centra zaposlili dve osebi: 
vodjo mladinskih programov in mladinskega delavca, oba 
za področje uličnega dela.  
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Streetstival
Streetstival, svojevrstnem festival uličnega dela vsako leto 
na enem mestu zbere organizacije, ki izvajajo mladinsko 
ulično delo. Na njem imajo obiskovalci možnost podrobno 
spoznati tudi delo Uličnih zmajev in druge programe Mladih 
zmajev. Dogodek je namenjen izmenjavi izkušenj, pogledov 
in pristopov različnih organizacij k izvajanju uličnega dela ter 
povezovanju organizacij na področju uličnega dela. Dogodek 
je bil leto izveden 24. oktobra v prostorih Ekonomske 
fakultete Ljubljana in na Kardeljevi ploščadi pred Pedagoško 
fakulteto. V organizacijsko ekipo Streetstivala je bila 
vključena tudi članica Uličnih zmajev.

Projekt ŠIPK
Mladi zmaji smo bili del javnega razpisa v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev 
programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim 
sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020« Namen 
javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja 
in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem 
(negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem 
okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja 
med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim 
okoljem. V sklopu projekta ŠIPK je 7 študentov spoznavalo 
organizacijo in delo Javnega zavoda Mladi zmaji ter v okviru 
tega v juniju organiziralo dvodnevni dogodek “Dan odprtih 
vrat oz. Poletje v Šiški”.

Skupnostna akcija Preventivnih programov za 
mlade Slovenije 2019: Fusbaliga 2
Projekt FUSBALIGA 2 je liga dnevnih in mladinskih centrov v 
ročnem nogometu, ki je potekala od aprila do junija z velikim 
finalom na igrišču Mladinskega doma Jarše. Namen letošnje 
akcije je bil dvojen - povezovanje in mreženje mladinskih 
centrov ter spodbujanje druženja med mladimi. Ti so od 
aprila prirejali lokalne turnirje, na katerih so trenirali, obiskali 
pa so tudi druge mladinske centre, kjer so se pomerili v igri 
ročnega nogometa. Na zaključnem turnirju pred MD Jarše 
so se pomerili mladi iz cele Slovenije, zmagovalci so prejeli 
simbolične nagrade. Vzporedno je potekal spremljevalni 
program, igranje uličnega nogometa imenovanega panna, 
na travniku ob igrišču se je na pobudo Mladih zmajev igral 
lacrosse, v senci pa je potekalo tekmovanje v strelastiki. 
Društvo Bob je organiziralo fusbal 3, iz Skale pa se je 
pripeljal Bus veselja. Dogodka se je letos udeležilo 170 
mladih, od tega 8 Mladih zmajev.
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Prenova Četrtnega mladinskega centra Šiška
V dneh med 19. in 24. 5. 2019 smo se pri Mladih zmajih 
Šiška lotili prenove prostorov. Razlogov za prenovo je 
bilo več, od nefunkcionalnosti, prenatrpanosti prostora, 
do neuporabljenih površin, odvečnega pohištva in same 
želje mladostnikov po prenovi.  Za izvedbo prenove v obliki 
izobraževalnih delavnic smo izbrali Preoblikovalnico, socialno 
podjetje, specializirano za ponovno uporabo zavrženih 
predmetov, čemur sami pravijo nadcikliranje. Skupaj smo 
porušili steno in s tem povečali prostor, ki je na novo zadihal 
in dal mladinskemu centru občutek zračnosti. Preuredili 
smo kavče iz palet in v sodelovanje z Gumbom izdelali 
prevleke iz jeansa in blaga. Nastal je tudi nov koš za smeti, 
ki omogoča ločevanje odpadkov in lesena omarica, ki lično 
prekrije električne inštalacije. Uredili smo tudi površino pred 
mladinskim centrom, kjer je po novem površina za sedenje. 
Sledilo je še brušenje in lakiranje parketa, ki je dalo centru 
dodaten sijaj. Mladostniki so z prenovo in sodelovanjem 
zelo zadovoljni in se že veselo spogledujejo s projekti v 
prihodnosti.

Šiška Open
Že tretje leto zapored je dvorišče Kino Šiška oživelo s pestrim 
celodnevnim dogajanjem. Čez dan so se mladi in mimoidoči 
lahko preizkusili v različnih športnih, ustvarjalnih in kulturnih 
dejavnostih, zvečer pa so v čast njihove 10. obletnice 
nastopili domači izvajalci, ki so v preteklem desetletju 
pomembno zaznamovali tako Šiško kot slovensko glasbeno 
sceno: Laibach, Matter, Koala Voice, Zala Kralj & Gašper 

Šantl, MRFY, YGT in Klemen Klemen. Vstop na vse dogodke 
je bil brezplačen.

Festival Novi začetki
V letu 2019 so Črnuče prvič organizirale ambiciozen tri 
dnevni festival mladih ustvarjalcev pod skupnim imenom Novi 
začetki. Med 10. in 12. oktobrom so se zvrstile delavnice 
Možganskega fitnesa, kuharske delavnice, delavnica 
izdelovanja pasjih miselnih igrač, plesni nastop s Katjo 
Simić, pogovor mladih s filozofom Janijem Kovačičem, Impro 
predstava društva Impro, Črnuška marmelada (Jam session) 
in koncert mlade ljubljanske Indie-Rock skupine Kiwi Flash.  
V treh dneh se je prireditev udeležilo 150 ljudi.

Sodelovanje na festivalih MOL in dogodkih 
lokalne skupnosti
Mladi zmaji smo se udeležili tradicionalnega Dneva Četrtne 
skupnosti Polje, kjer se predstavljajo organizacije, ki 
delujejo v tem delu mesta. Praznovanje je, tako kot vsako 
leto, organiziral Svet ČS Polje. Na odru je potekal kulturni 
program, prisotna so bila različna društva in javna podjetja, ki 
so se predstavila s svojimi aktivnosti. Mladi zmaji smo tokrat 
predstavili plesno točko orientalskih plesov skupine, ki jo je 
vodila naša naj prostovoljka leta 2018, Danijela Mijatovič.
V okviru tedna mobilnosti smo Mladi zmaji Bežigrad 
promovirali svoje aktivnosti s stojnico in naslavljali 
temo mobilnosti z mladimi preko lova na skriti zaklad. K 
sodelovanju v lokalni skupnosti nas je povabila tudi knjižnica 
dr. Franceta Škerla v okviru Dneva z Igroteko, kjer smo 
organizirali ustvarjalno delavnico. 
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B.2 Mreže

Mreža Preventivni programi za mlade  
Zavod že vrsto let sodeluje s sekcijo PPMS, ki je nacionalna 
multidisciplinarna mreža strokovnih delavk in delavcev, 
ki združuje predstavnike vladnih in nevladnih organizacij 
na področju socialnega varstva in mladinskega dela. 
Organizacije, vključene v sekcijo, izvajajo preventivne 
programe ter programe podpore in pomoči otrokom in 
mladostnikom prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter 
s težavami v odraščanju.V okviru sekcije trenutno deluje 16 
vladnih in nevladnih organizacij.

Mreža Mlada ulica
Mreža mlada ulica (MMU) povezuje organizacije, ki izvajajo 
ali podpirajo mladinsko ulično delo ter jim nudi mentorsko, 
finančno in izobraževalno podporo. Dejavnosti MMU so 
oblikovane z namenom reševanja problematike zbiranja 
mladih na javnih površinah MOL. V mreži smo skupaj z 
Zavodom MISSS, Zavodom BOB, Združenjem SEZAM, 
Cirkokrogom in Mladinskim svetom Slovenije. V prvi 
polovici leta so bile tri nove članice Uličnih zmajev deležne 
osnovnega usposabljanja o mladinskem uličnem delu s strani 
mreže. 

Mreža MaMA
Mladi zmaji smo aktiven član in dobrodošel sogovornik 
nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža 
MAMA, ki združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji. 
Mladi zmaji se redno udeležujemo klubov MaMe, ki potekajo 
vsako leto na drugi lokaciji.

Mreža KROJ
Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem 
polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. 
Namen mreže je spodbujanje mladih, da ustvarijo svojo 
karierno pot, s tem da jim omogočamo dostop do kakovostnih 
informacij in si prizadevamo biti prostor za razvoj potencialov.

Prava zveza 
Mladi zmaji smo bili v preteklem letu vključeni tudi v mrežo 
organizacij, ki se s spodbujanjem nenasilja in osveščanjem 
o pasteh trgovine z ljudmi povezuje v projekt Prava zveza. 
V okviru projekta sta bili izvedeni dve izobraževanji za 
prostovoljce, aktivnost na spomladanski Plati, stojnica na 
Prešernovem trgu, koncert v Kinu Šiška in pogovorni večeri v 
baru Pritličje. 
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B.3 Koordinacija Mreže 
mladinskih centrov Ljubljana

Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih 
centrov in smo tudi njen koordinator. V letu 2019 se je 
Mreža razširila na 13 članic. Od marca 2019 je z nami 
Mladinski center Vič, z njim pa preostale članice: Javni 
zavod Mladi zmaji s svojimi štirimi četrtnimi mladinskimi 
centri, Mladinski center Skupaj v skupnosti – Zavod MISSS, 
Salezijanski mladinski center Kodeljevo, Salezijanski 
mladinski center Rakovnik, Mladinski center BOB, 
Mladinska postaja Moste – društvo SEZAM, Mladinski 
center Ulca – Zavod Bob, Društvo GOR in Cona Fužine 
– CSD Moste-Polje in Mladinski center Legebitra.  Z 
delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana je 
mladim zagotovljena dostopnost široke palete mladinskih 
programov, s čimer dobijo dobre pogoje za profesionalni 
in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter si 
povečujejo možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno 
in varno preživljanje prostega časa.

Mesečna srečanja mreže
V letu 2019 smo se sestali na 10 rednih mesečnih srečanjih. 
Redna srečanja v letu 2019 so načeloma potekala v 
dveh delovnih skupinah – za strukturiran dialog in za 
vsebinska vprašanja. Teme, ki smo jih obravnavali so bile: 
usposabljanja za mladinske delavce, beleženje uporabnikov 
mladinskih centrov, dostopnost mladinskih centrov, kakovost 
dela v mladinskem sektorju ter skupni dogodki in akcije 
Mreže.

Arena mladih
Tradicionalni dogodek Arena mladih na Gospodarskem 
razstavišču je januarja pod eno streho gostil številne 
projekte in predstavitve s področij, ki najbolj zanimajo mlade 
– moderna spletna orodja, aplikacije in gadgeti, moda 
in prehrana, potovanja, šport, zabava, nočno in dnevno 
rajanje, glasba, pustolovščine in še kaj! Mladi zmaji smo 
v skupnem kotičku Mreže mladinskih centrov Ljubljana 
predstavljali svojo ponudbo za mlade v Ljubljani in tudi 
koordinirali skupen nastop mreže na Areni mladih 2019, kjer 
je potekala prva javna predstavitev nove celostne grafične 
podobe Mreže.
 

ETM 2019: Zelena KULtura mlade po Ljubljani 
fura
Mladi zmaji smo bili tudi v letu 2019 koordinator skupne 
akcije Mreže mladinskih centrov Ljubljana s katero smo 
članice mreže mlade med 15. in 25. letom povabili k 
sodelovanju in izvedbi tradicionalne skupne akcije mreže v 
Evropskem tednu mobilnosti (16.-22.9.) z naslovom Zelena 
KULtura mlade po Ljubljani fura. Do junija smo oblikovali 
delovno skupino, ki se je sestala šestkrat in pripravila akcijo, 
ki je potekala 19.9. na Kongresnem trgu. 

V skupnem mladinskem centru Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana smo mladinski delavci predstavili programe 
ljubljanskih mladinskih centrov in njihove zelene prakse 
(reciklaža, nadciklaža, ločevanje odpadkov, uporaba lokalne, 
sezonske hrane, centri brez odpadkov ipd.). Mimoidoči 
so z nami igrali družabne igre, namizni nogomet, se učili 
DJ veščin, se osvežili s prigrizkom, ki so ga pripravili 
mladi. V kotičku Oddelka za varstvo okolja so obiskovalci 
lahko oddali predloge mestu prijaznih rešitev ter reševali 
vprašalnik projekta Mladi v zeleni Ljubljani. Doživetje smo 
popestrili z nastopom DJja. Ekipa mladih, ki je sodelovala 
v projektu preobrazbe mestnega avtobusa v mladinski 
center je pripravila razstavo na avtobusu, ki je prikazala vse 
faze preobrazbe. Partnerji akcije so bili Ljubljanski Potniški 
Promet, Oddelek za varstvo okolja, Circular Change.

Skupna izobraževanja Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana
Mladi zmaji organiziramo skupna izobraževanje za mladinske 
delavce vseh 13 mladinskih centrov Mreže, z namenom 
oblikovanja skupnega bazena znanja in izkušenj. Poudarek 
v letu 2019 smo dali izobraževanjem namenjenim nemoteni 
uporabi orodja za merjenje kakovosti mladinskega dela - 
Loogbook in podpori mladinskim delavcem pri delu z mladimi 
z rizičnimi vedenji v okviru projekta MoPS, v okviru katerega 
je bilo izvedenih 8 rednih mesečnih izobraževanj: Uvodno 
izobraževanje in predstavitev protokola, Ocena urgentnih in 
neurgentnih situacij, Zasvojenost in mladi, Motnje hranjenja, 
Nasilje in načini odzivanja, Zakonodaja in dolžnost prijave, 
Postavljanje meja in skrb zase, Soočanje z izgubo.
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Izobraževanje za vodilni kader na področju 
mladinskega dela
V okviru mreže smo Mladi zmaji izvedli izobraževanje za 
vodilni kader na področju mladinskega dela, Voditeljstvo, 
ki temelji na ljubezni, s Ksenijo Špilar Božič. Z namenom 
podpore vodstvenih in izkušenejših strokovnjakov v 
mladinskem sektorju. Ksenija iz BB Consultinga nas 
je navdihovala s širjenjem zavedanja, da potrebujemo 
voditelje, ki znajo prisluhniti sebi, so sposobni 
samozavedanja in samorefleksije na eni strani in na drugi 
strani prisluhniti sodelavcem, jih razumeti in voditi, da 
odgovorno rešujejo izzive vsakdana.

Blagovna znamka Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana
V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo na Areni 
mladih 2019 javnosti predstavili novo blagovno znamko 
Mreže mladinskih centrov Ljubljane, s katero krepimo 
prepoznavnost mladinskega dela v Ljubljani in širše - logo 
in iz njega razvite grafične rešitve, ki smo jih aplicirali 
na promocijskih materialih mreže. Uporabljamo majice, 
platnene vrečke in hudije. Za javne predstavitve pa letake in 
plakate, promocijska stojala ter zemljevide. Za vsak center 
smo pripravili tudi nalepke za vhode, s katerimi označujemo, 
da posamezen center pripada Mreži MC Ljubljana.
odgovorno rešujejo izzive vsakdana.
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C. Podporne aktivnosti

Da ostajamo vodilen, inovativen, strokoven, kreativen 
in viden akter na področju mladinskega dela, skrbimo z 
odlično komunikacijsko, strokovno, analitično, finančno in 
drugo podporo, ki nam omogoča soustvarjanje utripa mesta.

C.1 Komunikacija in promocija

C.1.1 Spletna stran

Naša spletna stran www.mladizmaji.si je skupna vstopna 
točka v svet Mladih zmajev, na kateri najdete vse o 
življenju Mladih zmajev. Namenjena je informiranju o naših 
programih, dogodkih, prostorih, zaposlenih ipd. Prilagojena 
je najnovejšim trendom uporabe interneta in družabnih 
omrežij. Za spletno stran smo v prvem polletju 2019 
pripravili 80 novic o dogajanju Mladih zmajev, kar pomeni 
dobrih 6 prispevkov na mesec.
  
Na spletni strani Mladih zmajev smo v letu 2019 zabeležili 
11.667 obiskovalcev (v letu 2018 10.920), ki so opravili 
21.165 obiskov strani (v letu 2018 19.727), od tega 2.952 
(13,95%) neposredno iz družabnih omrežij (v letu 2018 
20,54%). V povprečju so se obiskovalci na naši spletni 
strani zadržali 2 minuti in 4 sekunde.
Ob vsakem obisku strani so si obiskovalci v povprečju 
ogledali 2,67 strani, kar pomeni, da je bilo opravljenih 
56.433 ogledov strani (v letu 2018 55.206).
Med obiskovalci tudi letos prevladujeta starostni skupini: 25-
34: 38,2%, 35-44: 29,8% med katerimi prevladujejo ženske 
(70,6%). Sledita starostni skupini 45-54: 12,2% in 18-24: 
9,2%.
Merimo tudi zapustno stopnjo (bounce rate), ki pove kakšen 
odstotek spletnih uporabnikov je obiskalo le eno podstran 

brez obiska preostalih podstrani. Ta je 53,54% (50-60% 
sprejemljivo, pod 50 zelo OK, v letu 2018 je bila 51,79%)
Najbolj brane vsebine leta so bile: informacije o prostorih in 
programih Mladih Zmajev, Mestni inkubator, urnik dogajanja, 
razpisi za sofinanciranje, razpisi za nove sodelavce. S 
tem sledimo cilju, ki smo ga postavili ob postavljanju 
spletne strani, ki je zasnovana predvsem z namenom, da 
obiskovalcem zagotavlja ažurne in kakovostne informacije o 
vseh aktivnostih oz. programih in prostorih Mladih zmajev.

 Na spletni strani Mladih zmajev v prvem polletju 2019 
beležimo 5.977 obiskovalcev (v 1. polletju 2018 5.573), ki 
so opravili 10.631 obiskov strani (v 1. polletju 2018 10.047), 
od tega 1.347 (12,67%) neposredno iz družabnih omrežij (v 
1. polletju 2018 24,3%). V povprečju so se obiskovalci na 
naši spletni strani zadržali 2 min 5 sekund. 
Ob vsakem obisku strani so si obiskovalci v povprečju 
ogledali 2,69 strani, kar pomeni, da je bilo opravljenih 
28.604 ogledov strani (v 1. polletju 2018 29.189).
Med obiskovalci tudi letos prevladujeta starostni skupini: 25-
34: 39,7%, 35-44: 28,9% med katerimi prevladujejo ženske 
(69,6%). Sledita starostni skupini 45-54: 10,9% in 18-24: 
9,2%.

Merimo tudi zapustno stopnjo (bounce rate), ki pove kakšen 
odstotek spletnih uporabnikov je obiskalo le eno podstran 
brez obiska preostalih podstrani. Ta je 52,39% (50-60% 
sprejemljivo, pod 50 zelo OK, v 1. polletju 2018 je bila 
50,99%)
Najbolj brane vsebine polletja so bile: informacije o 
prostorih in programih Mladih Zmajev, Mestni inkubator, 
urnik dogajanja, razpisi za sofinanciranje, razpisi za nove 
sodelavce. S tem sledimo cilju, ki smo ga postavili ob 
postavljanju spletne strani, ki je zasnovana predvsem 
z namenom, da obiskovalcem zagotavlja ažurne in 
kakovostne informacije o vseh aktivnostih oz. programih in 
prostorih Mladih zmajev.
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Skrbeli smo za posodabljanje list kontaktov za različne 
javnosti.

C.1.2.Adreme

Za učinkovitejšo komunikacijo z javnostmi uporabljamo 
droben promo material (blokci, svinčniki) in tkanine (majice, 
jope), lučke (za praznično poslovno darilo). V letu 2019 
smo mu dodali emajlirane in lončene lončke ter plastične 
kozarce za večkratno uporabo. Komunikacijo z javnostmi, 
predvsem v osebnih stikih kot sta npr. ulično delo in 
dogodki v lokalni skupnosti, podpira prepoznavna oprema 
(nahrbtniki, torbe, stoli, blazine, oglasna stojala, zastavice, 
držalo za promo material itd.). Opremo je za nas izdelala 
lokalna organizacija iz področja reciklaže, Smetumet. 
Skrbimo za oblikovanje vizualno in vsebinsko prijaznih 
promocijskih materialov, ki podpirajo našo komunikacijo 
z različnimi javnostmi. Uredništvo v sodelovanju z upravo 
skrbi za obveščanje in celostno grafično podobo najbolj 
izpostavljenih aktivnosti Mladih zmajev. V zvezi s tem smo 
z zunanjimi sodelavci pripravili tiskovine - letak Mladih 
zmajev in zloženke za poletno počitniško avanturo z 
Mladimi zmaji, ki smo jih distribuirali na lokacijah, kjer se 
zadržujejo mladi. Načrtno se lotevamo priprave počitniških 
naslovnic na FB strani Mladih zmajev. Promocijski material 
Mladih zmajev zajema tudi majice in beležke “Soustvarjam 
utrip mesta” ter kemični svinčniki. Svojo vizualno podobo 
je dobilo strokovno predavanje Voditeljstvo z ljubeznijo 
in mednarodna konferenca o duševnem zdravju mladih 
Mladost (je) ni norost.

C.1.3. Promo material in oprema

C.1.4 Instagram Mladi zmaji

Vse IG strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji 
Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični zmaji), skupaj 
spremlja 2.227 sledilcev kar je 69,6% (1313 sledilcev) več 
kot konec leta 2018. Stran Mladi zmaji Zalog smo zagnali 
v februarju, Mladi zmaji Šiška pa v maju. S krepitvijo 
prisotnosti na IG sledimo trendom selitve mladih na nova 
družbena omrežja. Na omenjenih straneh - smo skupaj 
pripravili 1421 objav (vključene objave in zgodbe) (256% 
več kot v letu 2018 – 553 objav) - v povprečju 3,9 objave na 
dan, v letu 2018 1,5 objave dnevno. 
 
Za Instagram račun Mladi zmaji smo v letu 2019 pripravili 
411 objav in zgodb s katerimi smo do danes pridobili 1028 
sledilcev (do 31.12. 2018 smo imeli 850 sledilcev) kar 
pomeni rast za 20,94%.
 
Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče (opuščen julija) 
in njegovega naslednika basementzmaji (vzpostavljen 
avgusta 2019) smo pripravili  275 objav. Na novem računu 
basementzmaji smo od ustanovitve v avgustu do konca leta 
pridobili 233 sledilcev.  Mladi zmaji Bežigrad so pripravili 66 
objav in imajo 273 sledilcev (+67%) (konec leta 2018 183), 
Mladi zmaji Šiška 143 objav in 213 sledilcev, Mladi zmaji 
Zalog 134 objav in imajo 197 sledilcev, Ulični zmaji 323 
objav in pridobili 395 sledilcev (+ 240%) (konec leta 2018 
164).
 
Z januarjem 2019 je bil opuščen račun namenjen 
predvsem ciljni publiki programa Studio Basement 
basementmladizmaji.
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C.1.5. FB strani Mladih zmajev

Naše Facebook strani so namenjene spremljanju 
aktualnega utripa Mladih zmajev Bežigrad / Črnuče / Šiška 
/ Zalog / Uličnih zmajev in Zavoda. Osrednja FB stran Javni 
zavod Mladi zmaji je namenjena izpostavljanju aktivnosti 
Zavoda in aktualnim tedenskim aktivnostim posameznih 
enot. FB strani centrov in Uličnih zmajev so bolj usmerjene 
v predstavitev utripa posameznega mladinskega centra oz. 
enote znotraj lokalnih skupnosti, v katerih delujejo.

Vse FB strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji 
Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični zmaji, Basement 
– Mladi Zmaji), profil Mladi Bežigrad in FB skupino (Mladi 
Zmaji Zalog) skupaj spremlja 8086 sledilcev in prijateljev, 
kar je v primerjavi s 6823 konec leta 2018, 18,5% več 
sledilcev in prijateljev.  
 
Na 6 ključnih straneh - Javni zavod Mladi zmaji, Mladi 
zmaji Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog in Ulični zmaji smo 
skupaj pripravili 1759 objav (v l. 2018: 1382 (+27,3%)) 
- v povprečju 4,81 objave na dan, kar je objava na dan 
več (+26,9%) kot v letu 2018. Spremlja jih skupaj 5.233 
sledilcev, kar je 25,98% več kot konec leta 2018 (4154).

Z rednimi dnevnimi, skupno 610 objavami (50,8 na mesec) 
(v letu 2018 47/mesec)) na naši osrednji FB strani - Javni 
zavod Mladi zmaji - smo število sledilcev od 1.1. do 31.12. 
2019 povečali za dobrih 35% (iz 1.517 na 2.049).
 
FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih zmajev 
- Bežigrad - 798 (+9,47%, konec leta 2018 729), Črnuče - 
1082 (+22,26%, konec leta 2018 885), Šiška - 623 (+18%, 
konec leta 2018 528), Zalog - 407 (+35,22%, konec leta 
2018 301), Ulični zmaji - 274 (+63,5%, konec leta 2018 
168).
 
Za spremljanje življenja glasbenega studia Basement v 
Črnučah dodatno komuniciramo preko FB strani Basement 
- Mladi zmaji, ki je svoj doseg povečala iz 187 sledilcev 
31.12. 2018 na 754 (+ 403%) konec leta 2019. Takšna rast 
je rezultat načrtnega, kontinuiranega objavljanja na strani.  

Poleg omenjenih FB strani Mladi zmaji Bežigrad za 
komunikacijo uporabljajo profil Mladi Bežigrad (872 
prijateljev), Mladi Zmaji Zalog pa skupino Mladi zmaji Zalog 
(480 članov).  

FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih zmajev - 
Bežigrad - 765 (+4,9%, konec leta 2018 729), Črnuče - 968 
(+9,4%, konec leta 2018 885), Šiška - 596 (+12,9%, konec 
leta 2018 528), Zalog - 360 (+12%, konec leta 2018 301), 
Ulični zmaji - 241 (+43,5%, konec leta 2018 168).
 
Dodatno komuniciramo tudi preko FB strani Basement 
- Mladi zmaji za spremljanje življenja glasbenega studia 
Basement v Črnučah (205 sledilcev). Poleg omenjenih FB 
strani Mladi zmaji Bežigrad za komunikacijo uporabljajo 
profil Mladi Bežigrad (836 prijateljev), Mladi Zmaji Zalog pa 
skupino Mladi zmaji Zalog (480 članov).  

C.1.6. Srečanja z vodji služb za odnose z 
javnostmi MOL

Vodja uredništva sodeluje na kolegijih Odseka za odnose 
z javnostmi pri Kabinetu župana. V kolegiju PR MOL 
sodelujejo predstavniki za odnose z javnostmi javnih 
zavodov in podjetij. V polletju 2019 smo bili prisotni 
na 7 kolegijih. Rezultat našega sodelovanja je večja 
prepoznavnost zavoda znotraj MOL, pridobivanje idej in 
spoznavanje dobrih praks na področju dela z javnostmi 
in medsebojnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij 
MOL, sodelovanje v uredništvu interne revije Urban, ki 
je namenjena zaposlenim v MOL. Preko kolegija smo 
si pridobili dostop in uvrstitev gesla JZ Mladi zmaji v 
programu za analizo pojavljanja v medijih, EClipLive. Mestni 
menedžment za marketing nas prepoznava za partnerja pri 
mestnih akcijah, ki nagovarjajo mlade. 
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C.3 Izobraževanje

C.2 Upravljanje centrov in širitev

Oddaja predlogov na MOL za nove četrtne mladinske 
centre: Palača Cukrarna, Golovec, Nove Jarše.

Promocija zdravja na delovnem mestu
Namen programa promocije zdravja na delovnem mestu 
je promocija zdravega življenjskega sloga in aktivno 
sodelovanje vseh zaposlenih. Aktivnosti programa so bile 
izbrane v sodelovanju z zaposlenimi. Promocijo zdravja 
smo v letu 2019 zagotavljali z naslednjimi ukrepi: z rednim 
razgibavanjem kot uvodom v tedenske kolegije, s ponudbo 
letnih vstopnic za plavanje, fitnes, vodene vadbe in savno, 
ponudbo svežega sadja oz. smutijev  enkrat mesečno na 
kolegiju, s ponudbo kakovostnih živil, pijač in svežega sadja 
v okviru delovnih obveznosti Mladih zmajev, z bonom za 
masažo za zaposlene. V decembru smo se udeležili tudi 
športnega timbildinga na Krvavcu.

Izobraževanje zaposlenih
V letu 2019 smo organizirali hišna usposabljanja na temo 
nenasilne komunikacije in EFT tehnike, oboje za podporo 
mladinskim delavcem pri neposrednem delu z mladimi. 
Poleg tega se je nekaj zaposlenih udeležilo še izobraževanj 
na področju podpore mladim z rizičnimi vedenji in v 
stresnih situacijah, aromaterapije, voditeljstva, organizacije 
dogodkov, odnosov z javnostmi, uporabe sistema LogBook, 
osnov mladinskega dela, konference na temo duševnega 
zdravja mladih in drugih strokovnih srečanj, vezanih na 
področja, ki ga strokovni sodelavec prevzema v vodenje.

Supervizija za zaposlene
Zagotavljamo redna supervizijska srečanja za zaposlene, 
ki so namenjena razbremenitvi koordinatorjev mladinskih 
centrov, vodji ulične enote in mobilni psihosocialni 
svetovalki, da lahko konstruktivno preživijo stresne situacije 
in ohranijo zmožnost za učenje. Supervizija zaposlenim 
pomaga ohraniti in razvijati profesionalnost in osebnostne 
potenciale. Cilj supervizije je omogočiti zaposlenemu 

učenje, mu pomagati, da pride do svojih lastnih rešitev v 
zvezi s problemi, ki se mu porajajo pri delu in mu omogočiti 
najučinkovitejše soočanje s stresnimi situacijami, pomaga 
pa tudi pri integraciji praktičnih izkušenj, poglabljanju in 
širjenju znanja in povezovanju strokovnjakov.

C.4 Prostovoljstvo

S prostovoljnim delom pri Mladih zmajih mladi pridobijo 
pomembne izkušnje, kompetence in znanja, ki jim 
omogočajo lažji prehod na trg dela, izboljšanje svojih 
zaposlitvenih možnosti po končanju šolanja, izpolnitev 
študijskih oz. šolskih obveznosti ipd. Mladi zmaji poskrbimo 
za mentorsko spremljanje, uvodno in sprotno strokovno 
usposabljanje, beleženje dela, povračilo stroškov prevoza 
in prehrane ter ob koncu za potrdilo o opravljenem 
prostovoljnem delu.

Naj prostovoljka 2018
Komisija Mladih zmajev je letos prvič izbrala naj 
prostovoljko Mladih zmajev za preteklo leto. To je 
postala naša dolgoletna soustvarjalka Danijela Mijatović. 
Prostovoljsko pot je pričela pri Mladih zmajih v Zalogu, v 
zadnjem letu pa (p)ostaja nepogrešljivi del ekipe na vseh 
dogodkih Mladih zmajev. Soustvarja različne aktivnosti: 
treningi orientalskega plesa, tematske ustvarjalne delavnice 
med vikendi in ob drugih priložnostih, praznikih; dogodke 
v lokalni skupnosti: pustno rajanje, praznični bazar; 
poletni program; spremljevalka na izletih na Bled, v Piran, 
Gardaland, pomoč na poletni šoli / taboru ipd. Danijela je 
zanesljiva, samoiniciativna, vedno pripravljena priskočiti na 
pomoč. S svojo pozitivno energijo v aktivacijo spodbudi tudi 
druge mlade in obiskovalce aktivnosti. Danijelo smo prijavili 
na natečaj Prostovoljec leta, natečaj Mladinskega sveta 
Slovenije, katerega častni pokrovitelj je predsednik RS. 
Prostovoljka se je udeležila podelitve nagrad na Brdu pri 
Kranju ter prejela tudi čestitko predsednika države.
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Izjava praktikantke Karoline Pyzik (Poljska):

C.5 Mobilna psihosocialna 
svetovalka za mlade

V prvi polovici 2019 smo redno izvajali aktivnosti projekta 
Mobilni psihosocialni svetovalec (MoPS) s pomočjo 
zunanjih izvajalcev, z julijem pa smo redno zaposlili 
mladinsko svetovalko za področje psihosocialnega 
svetovanja. Ta je skrbela za izvajanje novega programa 
individualno svetovalnega terenskega dela v okviru Mreže 
mladinskih centrov Ljubljana. Deluje kot svetovalec mladim 
na ulici (podpora Uličnim zmajem), hkrati pa kot podpora 
mladinskim delavcem Mladih zmajev ter Mreže mladinskih 
centrov Ljubljana v primeru dilem in stisk pri delu z mladimi 
v mladinskih centrih (krizne intervencije) in v obliki rednih 
mesečnih izobraževanj na temo dela z mladimi rizičnih 
vedenj. Individualno svetovanje je namenjeno mladim 
obiskovalcem od 10 do 29 let, ki iščejo osebo s katero 
se lahko pogovorijo, ko so v stiski in potrebujejo varno 
zavetje. Namenjeno je razbremenitvi in kakovostnejšemu 
obvladovanju težav oz. življenjskih izzivov. 

V letu 2019 je bilo izvedenih 8 rednih mesečnih 
izobraževanj z naslovi: Uvodno izobraževanje in 
predstavitev protokola, Ocena urgentnih in neurgentnih 
situacij, Zasvojenost in mladi, Motnje hranjenja, Nasilje 
in načini odzivanja, Zakonodaja in dolžnost prijave, 
Postavljanje meja in skrb zase, Soočanje z izgubo. 
Izobraževanj se je udeležilo 37 mladinskih delavcev, 
študentov in prostovoljcev iz Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana.
Mobilna psihosocialna svetovalka je bila redno prisotna 
vsaj 1x na mesec v vseh četrtnih mladinskih centrih Mladih 
zmajev, v ostalih mladinskih centrih Mreže Ljubljana 
pa glede na potrebe. Teme obiskov so bile težave pri 
delu s konkretnimi mladostniki - izdelava načrta pomoči, 
vzpostavitev intervizijskih srečanj tam, kjer jih ni bilo, pomoč 
pri vzpostavljanju kontaktov z zunanjimi organizacijami, 
delo s prostovoljci in vključevanje mladih v individualno 
svetovanje.
Možnost pogovorov ali psihosocialnega svetovanja 
je izkoristilo 13 različnih mladih. 3 mladostnice smo 
usmerili tudi na nevladno organizacijo oz. terapevtko, 
enkrat je bilo potrebno urgentno spremljanje na policijsko 
postajo zaradi suma posilstva in enkrat smo se udeležili 
medinstitucionalnega tima na CSD Šiška.

C.6 Financiranje iz drugih    
virov - razpisi

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela 
URSM
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela, ki 
ga objavlja URSM, je ključni instrument v podporo 
mladinskemu delu v Sloveniji. Dvoletni (2018/2019) 
javni poziv je bil namenjen sofinanciranju programov 
mladinskega dela, ki so umeščeni v vsaj eno področje 
mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu 
ZJIMS. V letu 2019 smo izvedli načrtovan prijavljen obseg 
programa in oddali končno poročilo za obdobje od 1.1.2018 
do 31.12.2019. V letu 2019 je bil program sofinanciran v 
znesku 11.634 eur.

“Praksa pri MZ: s šestimi meseci izkušnje ob raznolikih 
projektih MZ, mislim, da je vredno poudariti vlogo 
koordinatorjev prostovoljstva in osebno moje prakse 
(Maja Majcen). Vložili so veliko svojega časa, energije in 
znanja v to, da čim bolj spoznam značilnosti mladinskega 
dela pri MZ. Ena od najpomembnejših stvari, ki so mi bile 
všeč so pristop, odprtost do lastnih ambicij in izvedba 
procesa učenja, spodbujanje in podpora pri izvedbi 
lastnih iniciativ in časovna prilagodljivost ter flexibilnost. 
To kar cenim pri nabiranju izkušenj pri MZ je tudi to, da 
sem čutila svobodo pri izbiri projektov. Obenem sem 
imela občutek, da sem del ekipe in da lahko delim svoje 
ideje za aktivnosti. Edino, kar mi je zmanjkalo je to, da 
je praksa pri MZ namenjena socialnim delavcem, jaz 
pa z diplomo psihologa nisem mogla okrepiti znanja in 
pridobiti izkušnje kot svetovalec oziroma kot del ekipe 
psihosocialnih svetovalcev za izbiro tehnik terapije, 
svetovanja, na splošno strategije dela z mladimi iz vidika 
psihologa. Vendar, nameravam nasloviti to potrebo v 
prihodnosti, tekom svojega prostovoljnega dela.”
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Ostali nacionalni razpisi
V letu 2019 smo aktivno iskali priložnosti za prijavljanje 
na razpise za podporo programom Mladih zmajev. Prijavili 
smo se na peti razpisni rok za prijavo na Javni razpis za 
izbor izvajalcev projektov “Mladi za mlade 2017-2021”, ki 
je bil namenjen zaposlovanju mladih do vključno 29 let z 
izobrazbo športne smeri (magistri športne vzgoje, magistri 
kineziologije). Na razpis smo prijavili magistra kinezologije 
Aljaža Novaka, s katerim smo zasnovali oris dvoletnega 
športnega programa. Do zaposlitve ni prišlo, ker pogoji 
zaposlitve niso bili prilagojeni mladinskim centrom in so 
izhajali iz pogojev, ki jih lahko omogočajo v šolstvu. V 
partnerstvu z Mrežo MaMa smo se prijavili Javni razpis 
“Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo 
za večjo zaposljivost”, ki bo, če bo sprejet, potekal od 1. 
2. 2020 - 15. 9. 2021 Projekt omogoča mlademu človeku, 
da pridobi, okrepi in poglobi v praksi svoja pridobljena 
znanja ter postane zaposljiva oseba pri delodajalcu, ki pred 
strokovnostjo in strokovnimi znanji postavlja v ospredje 
mehke veščine posameznika. Mladi vključeni bodo skozi 
osvojena znanja in veščine aktivnega državljanstva pridobili 
veščine kot so komuniciranje, načrtovanje in izvajanje 
projektnih aktivnosti skozi mladinsko delo. Naučili se bodo 
teoretičnih osnov in jih tudi izvedli v praksi v mladinskih 
centrih. Na izbiro pa bodo imeli kombinacijo usposabljanj 
glede na njihove preference.

Mednarodni razpisi
V okviru programa Erasmus+ smo bili vključeni v 
partnerstva, ki so poleg nadgradnje kompetenc mladih in 
mladinskih delavcev, omogočila pridobitev mednarodnih 
izkušenj in osebnostni razvoj.  Kot partnerji v nekaterih 
projektih smo prejeli tudi sredstva za koordinacijo (npr. 
Youthocracy vol2.). Poleg tega smo bili uspešni s prijavo 
mednarodne mladinske izmenjave, ki smo jo gostili v 
Ljubljani.  Financiranje je bilo v celoti krito iz strani programa 
Erasmus+

Mednarodna mladinska izmenjava               
“Young Adults - From Passion to your Dream 
Job”
Za izvedbo smo prejeli 14.220,80 eur.

»BITE of Art » Naj te ugrizne umetnost. - 
PODPORA KANDIDATURI ZA EPK
Skupna vrednost projekta je 336.447eur. Na razpisu 
Ustvarjalna Evropa je projekt pridobil približno 200.000 
eur sofinanciranja. Tako je odgovornost partnerstva, da 
priskrbimo 136.447 eur sofinanciranja. Projekt je bil ocenjen 
kot najboljši projekt v kulturi v Evropi, ker nagovarja večje 
udeležbo mladih, ki je najmanj zastopana skupina na 
področju sodobne umetnosti. Usklajeno z namero mesta, da 
bo EPK 2025, imamo Mladi Zmaji v okviru projekta Bite cilj, 
da spodbudimo večjo udeležbo mladih v kulturi na 2 načina: 
kot publika in kot soustvarjalci kulturnih dogodkov. S tem, da 
mladi prepoznavajo pomen EPK 2025 za mesto in podpirajo 
aktivnosti mesta, želimo okrepiti pozicijo Ljubljane v procesu 
kandidature za EPK 2025. V partnerstvu smo se dogovorili, 
da bomo v Ljubljani Mladi zmaji sofinancirali aktivnosti 
izvedene v Ljubljani v letu 2020 (trening nacionalnih 
koordinatorjev, mednarodne delavnice, pilotski projekti 
(BITE of Art Night; The Industry of BITE; BITE 360).

C.7 Statistike in analize

Od 1.1. 2019 statistiko obiskov v mladinskih centrih 
beležimo izključno s pomočjo programa Logbook. Nov 
sistem za beleženje smo uvedli v okviru sodelovanja v 
evropskem projektu Europe Goes Local. Z njim bomo v 
prihodnje spremljali kakovost mladinskega dela in razvijali 
kompetence mladinskih delavcev, ugotavljali počutje in 
vključenost mladih v mladinskem centru in skupaj postavljali 
načrte za prihodnost mladinskega dela. Z uvajanjem 
Logbooka smo opustili beleženje statistike s pomočjo 
programa ZOHO.
 
V letu 2019 smo izvedli 2.496 različnih aktivnosti, skupaj 
15.965 ur programa, ki se ga je skupaj udeležilo okoli 2.500 
različnih mladih starih od 10 do 29 let in dodatno še okoli 
140 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 28.222 obiskov 
naših aktivnosti (obiski vključujejo udeležence aktivnosti in 
obiske prostovoljcev). V istem obdobju lani smo zabeležili 
28.688 obiskov. Gre za rahel upad obiska ob povečanju 
števila ur odprtosti, ki ga pripisujemo prilagoditvam na nov 
natančnejši sistem merjenja obiska z Logbookom in večji 
usmerjenosti Zavoda v projektno - individualno ali skupinsko 
delo z mladimi (mladinske pobude, mestni inkubator, drugi 
projekti). To je skladno z našim ciljem povečevanja ur 
fasilitiranja aktivnosti s strani mladih.
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Starost obiskovalcev
Po starostnih skupinah v programu Logbook udeležence 
programov Mladih zmajev (28.222) predstavljajo mladi:

V Logbooku beležimo tudi druge starostne skupine: 7-9 let 
3,5%, 1-6 let 1,4% in 36-64 let 3,8%, starejši od 64 let 0,6%, 
nedefinirano 2,8%; Od 28.222 obiskov naših aktivnosti 
so jih 12.451 ali dobrih 44% opravili mladi med 15 in 29 
let. Povprečni dnevni obisk programov Mladih zmajev 
je 94 ljudi, od tega v starosti 15-29 let 41 obiskovalcev 
(upoštevani delovni dnevi od ponedeljka do sobote)*.

*Skupno število obiskov delimo z delovnimi dnevi v l. 2019: 
od 365 odštejemo nedelje (52), praznične dela proste dneve 
(12) in dneve kolektivnih dopustov (2). V letu 2019 so bili 
dnevni centri na voljo 299 delovnih dni.

Največ obiskov programov Mladih zmajev opravijo 
obiskovalci dnevnega centra. Ti so praviloma mlajši (10-15 
let), ki se pridejo v center predvsem družit oz. kratkočasit v 
okviru organiziranih aktivnosti. Omenjena skupina skupaj 
opravi kar 48,8% ali 13.772 obiskov (od skupno 28.222) 
programov Mladih zmajev

Spolna struktura
Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev je več 
obiskovalcev moškega spola. Njihov delež pa se je glede na 
leto 2018 zmanjšal na 57,8% (iz 60,3%). Na drugi strani je 
zrasel delež deklet iz 39,7% na 42,1%. Novost pri beleženju 
spolne strukture je možnost zavedbe nebinarnih oseb. 
Delež teh je bil v letu 2019 0,1%.

Zadnjih 5 let opažamo počasen a opazen trend 
naraščanja deleža deklet med obiski programov Mladih 
zmajev – l. 2015: 31%, l.. 2016: 34 %, l. 2017: 37,25%, l. 
2018: 39,7%, l. 2019: 42,1%). 

Starostna skupina, skupaj (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)

Trend naraščanja deleža deklet med leti 2015-2019
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Dnevni centri
Dnevni centri so bili v letu 2019 odprti 5.407 ur oz. 1130 
dni, kar je 13% več kot v letu 2018, ko so bili odprti 4786 

Dnevni centri so bili v povprečju mladim na voljo dobrih 

18 ur na dan (v letu 2018 slabih 16 ur)  oz. vsak center 

v povprečju 4,5 ure (v letu 2018 okoli 4 ure) (upoštevani 

delovni dnevi od ponedeljka do vključno sobote)*. 

Do razlik v odprtosti dnevnih centrov je prišlo zaradi 

10-dnevne prenove in 2-dnevne zaprtosti Šiške ob 

izrednem dogodku ter prenove Črnuč, ki se je zavlekla v 

januar, ko je bil črnuški center v nadomestnih prostorih 

odprt tri dni na teden ter zaradi krajše odprtosti dnevnega 

centra v Črnučah, ki v soustvarjanju z mladimi obratuje od 

13. do 17. ure.

Ure vseh aktivnosti
Mladih zmajev za mlade (vključeni vsi programi in aktivnosti 
Mladih zmajev – dnevni centri, ulično delo in projekti na 
zavodski ravni):

Skupaj 15.965 ur programa kar je statistično 86% več kot 
v letu 2018, ko smo izvedli za 8.568 ur programa. V letu 
2018 nismo posebej beležili ur programa na Zavodski ravni 
(projekti kot so Mestni inkubator, preobrazba mestnega 
busa v mobilni mladinski center ipd.).

Ure aktivnosti (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)

Število ur programa v primerjavi z lanskim letom v 

istem obdobju

*Ure odprtosti delimo z delovnimi dnevi v l. 2019: od 365 

odštejemo nedelje (52), praznične dela proste dneve (12) in 

dneve kolektivnih dopustov (2). V letu 2019 so bili dnevni 
centri na voljo 299 dni. 
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Prostovoljci
V letu 2019 je okoli 130 različnih prostovoljcev opravilo 
2.300 obiskov naših aktivnosti.

Število ur fasilitiranja
Novost, ki jo uvajamo z uvedbo programa Logbook 
je beleženje ur fasilitiranja mladih in število mladih 
fasilitatorjev. Fasilitatorji so mladi, ki sodelujejo pri 
načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti. V letu 2019 je 
517 mladih fasilitatorjev (od tega 267 oz. 51,6% moških 
in 250 ali 48,4% žensk) opravilo 1334,5 ur fasilitiranja, kar 
predstavlja 8% od vseh 15.965 ur aktivnosti Mladih zmajev. 
Cilj Zavoda je povečevanje ur fasilitiranja mladih. 

Število prostovoljcev na naših aktivnostih

Fasilitacija mladih, skupaj (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019)
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C.8 Koprodukcije

K oblikovanju in izvajanju programa v prostorih Četrtnih 
mladinskih centrov smo povabili mlade ter organizacije, 
ki delujejo na področju vzgoje, izobraževanja, kulture 
ter drugih dejavnosti ali v javnem interesu za mlade. 
Sodelovanje smo nadaljevali z organizacijami ter 
posamezniki iz preteklih let - orientalski plesi v Zalogu z 
Danijelo Mijatović, vadbe gledališke skupine Improholics 
v Šiški, delavnice gledališča zatiranih z Društvom 
Sprememba.si, druženja Društva KIND v Bežigradu - ter k 
sodelovanju (po)vabili nove soustvarjalce.Zaradi velikosti 
prostora in možnosti ustvarjanja - na voljo je dnevni kotiček 
za druženje, kuharski kotiček, večnamenska dvorana, oder, 
studio za ustvarjanje glasbe - je bil najbolj zanimiv ravno 
prenovljeni mladinski center v Črnučah, kjer smo gostili:

Predstavitvene aktivnosti // Organizacija Za otroke 
sveta nam je predstavila svoje delo, njihov vsakdan in 
program Potuj kot prostovoljec - kako začeti, kako se 
pridružiti in kako odpotovati v Gambijo ter se vrniti polni 
novih doživetij.  

Zaključna srečanja // Mladi in mentorji so na 
zaključnem srečanju PKP - Šola za lajf predstavljali svoje 
dosežke in ugotavljali katere “začimbe” so najbolj pomagale 
pri uresničitvi projektov.

Obiske skupin mladih // Konec junija nas je obiskala 
gledališka skupina iz El Salvadorja. Obiskovalci centra so 
jim pokazali, kako sami preživljajo svoj prosti čas, mladi 
gledališčniki pa so opisali svoje izkušnje popotovanja po 
Evropi in širše.

Pogovorne delavnice // V sodelovanju z ustanovo 
Unicef smo spoznavali izzive migracij ter zgodbo migranta 
iz Afganistana.

Delavnice petja // Petjem manter ob polni luni OM 
CHANTING.

Srečanja in druženja ljubiteljev igre 
Magic the Gathering // V zadnjih letih je interes za 
aktivnost rasel, zato smo iz bežigrajskega centra aktivnost 
prestavili v črnuški mladinski center.

Mladinske projekte Mestnega inkubatorja // 
Večina programov se je izvedla v enem od mladinskih 
centrov Mladih zmajev oz. ob soorganizaciji mladinskega 
centra; npr. hip hop seminarji ekipe Each one teach one 
v črnuškem centru, gledališka predstava Nova pomlad v 
Kulturnem domu Črnuče ipd.

Pobude mladih // Na nas se obrača zmeraj več mladih, 
ki bi svoja znanja in talente radi delili z lokalno skupnostjo 
in obiskovalci centrov. Mladostnica iz lokalne skupnosti je 
organizirala ustvarjanje z glino, izmenjevalnico oblačil ipd.

S koprodukcijskim programom smo zagotovili večjo pestrost 
programa v posameznih četrtnih mladinskih centrih ter večjo 
dostopnost prostorov Mladih zmajev. Prostore uporablja 
vedno več mladih, ki našega delovanja še ne poznajo, kar 
predstavlja odlično priložnost za soustvarjanje inovativnih 
aktivnosti, deljenje izkušenj ter učenje nasploh.
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C.9 Javno povabilo 2019

Mladi zmaji smo za oblikovanje in izvedbo programa 
javnega zavoda v letu 2019 k sodelovanju povabili 
zainteresirane organizacije in posameznike. Prijavitelji 
so lahko izbrali med štirimi sklopi aktivnosti: aktivnosti v 
mladinskih centrih, izvencentrske aktivnosti (tabori, izleti, 
dogodki), kulturni program Basement in ulično mladinsko 
delo. Prvi sklop izbire je potekal v januarju, drugi del pa smo 
ponovili v marcu 2019. Komisija je odobrila 39 prijavljenih 
programov oziroma projektov.

Večje dogodke Mladih zmajev so tako popestrili izvajalci 
Društva GUMB, ŠKD BAST, Društvo IMPRO in Živahen 
smeh na vseh poteh. Slikar in ilustrator Peter Gaber je v 
sodelovanju z mladimi poslikal notranjo in zunanjo steno 
prenovljenega centra Črnuče. Program v Črnučah je 
dodatno popestrila Maja Dežman Sterle s programom 
Zvezde so blizu, Možganskim fitnesom ter poletno edicijo 
programa Zvezde so blizu, v kateri je izvedla skupnostno 
akcijo barvanja ograje mostu pred osnovno šolo Maksa 
Pečarja. Katja Simić pa je tekom plesnih delavnic z 

udeleženkami pripravila kratko plesno produkcijo s katero 
so se predstavile staršem, nastopile so tudi na otvoritvi 
prenovljenih prostorov ČMC Šiška. Društvo Križemrok je 
izvedlo izobraževanje za prostovoljce Mladih zmajev. Vesna 
Velišček s.p.  je obiskovalcem približala svojo ljubezen do 
zelišč. Mladi v Zalogu so znova uživali v odličnih petkovih 
jedeh v organizaciji ekipe Dietetik priporoča, v ostalih 
centrih pa ob pogostitvah gospoda Knedla. 

Javno povabilo Mladih zmajev je odličen inštrument 
vključevanja mladinskih in drugih organizacij, ki si želijo 
program soustvarjati z mladimi meščani Ljubljane. Izvajalci 
izhajajo iz interesov in želja mladih ter tako uresničujejo 
potrebe mladih.
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3. Računovodsko letno 
poročilo na dan 31.12. 2019
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Poslovno poročilo pripravila 

Oblikovanje

Avtor naslovne fotografije

Avtorji fotografij in vizualizacij

Ksenja Perko in Marko Taljan s sodelavci 

 Jon Žagar

Marko Taljan

 Jon Žagar

 Zadruga traparij2

1 2 3

4 5 6

7
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18
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20

21

22

23

 Taja Regent Verus

Urša Kaplan

Jon Žagar

Teja Pahor

Simon Pelko

Teja Pahor

Maruška Kobe

Marko Taljan

Zadruga traparij

Nejc Benčič

URBAN REVIJA ZATE

Jon Žagar

Evelin Radolović

Simon Pelko

24 Saša Kerkoš

25 Teja Pahor
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