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Nagovor direktorice

Od prvega izbruha epidemije v letu 2020 smo soočeni z veliko omejitvijo 
izvajanja dejavnosti, ki normalno poteka v fizičnih prostorih in v fizičnem 
kontaktu z mladimi. V novih pogojih smo se dobro znašli z inovativnostjo in 
s predanostjo, da smo mladim na voljo v vseh situacijah. Toda pogovori z 
uporabniki so nam pokazali, da mladi najbolj od vsega pogrešajo fizični stik, 
druženje in aktivnosti, ki jih lahko počneš skupaj v živo. Zato ves čas iščemo 
varne načine, da mladim ponujamo tudi aktivnosti v živo.

Poleg utečenih programov smo začeli z novimi. S programom digitalnega 
mladinskega centra smo vzpostavili platformo za digitalno skupnost mladih 
in ob koncu leta 2021 je DigiMC štel 850 registriranih uporabnikov, kar je 
približno 31 % več kot konec leta 2020.

Na pobudo mladih smo predelali 3 telefonske govorilnice in z njihovo 
postavitvijo na Špici pokazali, kako mladi s svojimi idejami navdihujoče 
soustvarjajo javni prostor. Kuriramo Ulično galerijo na Vegovi ulici. V 
sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom izvajamo mesečne natečaje in mladi 
umetniki imajo priložnost razstaviti svoja dela na plakatnih mestih v centru 
Ljubljane.

Pomanjkanje prostorov za druženje na obrobjih mesta smo nagovorili s 
predelavo odpisanega mestnega avtobusa, ki smo ga postavili v Kašlju in 
poimenovali Borc.

Ljubezen do mladih in skrb za prihodnost prihodnjih generacij je gonilo za 
oblikovanje novih programov, kar vedno znova tlakuje pot za navdihujoča 
sodelovanja. Mladi so pomembni soustvarjalci lepše prihodnosti in Mladi 
zmaji radi sodelujemo z njimi.
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1. Poslovno poročilo
splošni del

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih je Mestna občina 
Ljubljana ustanovila leta 2009. Z organiziranimi 
prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v Četrtnih 
mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog, 
mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago, 
skupnostnim centrom Borc, mladinskim uličnim delom 
ter digitalnim mladinskim delom 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 in pobude.
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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, 13/18 in 195/20 – odl. US).

 ► 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, 22/19 – ZposS, 81/19 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US).

 ► Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- 
UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12 
– ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE in 
202/21 – odl. US).

 ► 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 82/15). 

 ► Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v 
plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 
113/09, 22/19 in 121/21).

 ► Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS,  
št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – 
ZIPRS2122).

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

 ► Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 
180/21).

 ► Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega 
obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 
53/08, 89/08 in 175/20). 

 ► 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, 
31/19, 80/19, 97/20, 160/20 in 88/21). 

 ► 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, 80/18, 160/20 in 88/21). 

 ► 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, 29/18 in 26/19).

 ► Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane 
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 
152/20 - ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – 
ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP).

 ► Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 
80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 
– ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPGT in 
206/21 – ZDUPŠOP).

 ► Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (Uradni list RS, št. 36/20).

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

1.2.1 Ciljne skupine

1.2.2 Strateški cilji zavoda

Da mlade zmajevke in zmaji pišejo svoje zgodbe v mestu, 
potrebujejo kakovostne možnosti razvoja in podporo 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 mladinske centre, mladinsko delo, organiziranje 
in življenje, kjer se bodo dnevno govorili jeziki slikovitih 
kultur sveta.

 ► Otroci (10–14)  

 ► Najstniki (15–18)

 ► Mladi (19–29)

 ► Strokovna javnost (mladinske organizacije, šole, 
fakultete, CSD-ji idr.)

 ► Lokalna skupnost in splošna javnost (četrtne skupnosti, 
prebivalci ČS, društva, nevladne organizacije, podjetja).

Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo 
mesto. 
Informacije s terenov, kjer izvajamo mladinsko ulično delo in 
praksa dela v mladinskih centrih kažejo potrebo mladih po 
okrepljeni strokovni individualni obravnavi, ki jo izvaja izkušen 
psihosocialni svetovalec na področju dela z mladimi. V letu 
2021 smo nadaljevali s programom psihosocialne podpore za 
mlade in izvajanje podpornih aktivnosti za mladinske delavce. 

Cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine 
Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na 
poti do njihove samostojnosti.

Vlagamo v kompetence mladinskih delavcev, da lahko 
strokovno in ažurno odgovorijo na potrebe mladih. Svoje 
delo sproti prilagajamo glede na situacijo s koronavirusom v 
državi in širši regiji. Nadaljevali smo z razvojem mladinskega 
digitalnega dela, mladinskega uličnega dela in inovativnim 
pristopom.

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: glasbeni 
studio za produkcijo, fitnes sobo za treniranje, dvorano za 
ples, prostor za vadbo bendov in projektne sestanke itd. 
V okviru projekta Ustvarjalni busi smo v soseski Kašelj 
z vključevanjem mladih, mesta in strokovnjakov odpisan 
mestni avtobus preobrazili v skupnostni prostor Borc. Projekt 
je, tako kot preobrazba odsluženega mestnega avtobusa 
v mobilni mladinski center, eksperiment na področju 
uporabe odsluženih mestnih avtobusov in materialov za 
nov namen na participativen način. V okviru programa 
Mestnega inkubatorja “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” 
smo podprli izvedbo 13 projektov mladih, 26 mladinskih 
pobud v mladinskih centrih in 26 Ad hoc projektov. Aktivnosti 
digitalnega mladinskega centra DigiMC mladi soupravljajo 
preko senata. V njem je bila mladim v stiski na voljo ekipa 
svetovalk, študentk po principih vrstniške podpore. Mladi 
so kot avtorji del in kuratorji soustvarjali programa Ulične 
galerije in Zgodbe iz govorilnic. Potekalo je tudi individualno 
delo z mladimi, pri čemer smo spodbujali in omogočali (med)
vrstniško podporo.

Aktivno sodelujemo pri uresničevanju Strategije 
MOL za mlade za obdobje 2016–2025.
Mladi zmaji so eden ključnih nosilcev aktivnosti, povezanih 
z delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skrbimo 
za razvoj blagovne znamke in komuniciranje, koordiniramo 
in sodelujemo na skupnih dogodkih ali predstavitvah ter 
organiziramo izobraževalne dogodke, kjer se srečujejo 
mladinski delavci 17 mladinskih centrov. Pripravili smo 
komunikacijski načrt Mreže, ki je usmerjen v graditev 
prepoznavnosti mreže in mladinskega dela. Natisnili smo 
nove promocijske nalepke. Za mladinske delavce iz vseh 
ljubljanskih mladinskih centrov smo izvedli 8 izobraževanj 
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s psihosocialnega področja in letno konferenco na temo 
duševnega zdravja mladih. V sodelovanju s partnerji smo 
izvedli skupen hibridni dogodek Mreže MC Ljubljana in mreže 
Preventivnih programov za mlade Slovenije. Vodili smo 
pripravo predloga, da v Palači Cukrarna mesto vzpostavi 
osrednji in glede na programsko strukturo kompleksnejši 
mladinski center. Ljubljana s tem pridobi edinstven primer 
dobre prakse celostnega pristopa k mladim, s katerim 
lahko kandidira za naziv Evropske prestolnice mladih 
2025 in uresniči prioritetni cilj Strategije MOL za mlade. 
Poleg zagotavljanja programov mladih za mlade v središču 
Ljubljane, nov mladinski center nastopa tudi kot stičišče vseh, 
ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem položaja mladih 
in delujejo v mladinskem sektorju.

Ves čas iščemo nove možnosti za vzpostavitev 
novih četrtnih mladinskih centrov, ki bodo 
zapolnili sive lise mladinskega dela v Ljubljani.
Izvedli smo projekt preobrazbe odsluženega mestnega 
avtobusa v skupnostni center Borc, ki je svoj prostor našel v 
soseski Kašelj, na Ulici španskih borcev. Skupnostni center 
je bil septembra 2021 vključen v program rednih terenov 
programa mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. 
Do realizacije načrtovanega novega četrtnega mladinskega 
centra v okviru novogradnje objekta Četrtne skupnosti 
Golovec še ni prišlo. Pomanjkanje prostorov rešujemo s 
terenskim mladinskim uličnim programom, ki ga izvajata ekipi 
Uličnih zmajev in mobilnega mladinskega centra Ljuba in 
Drago. Vedno znova iščemo inovativne rešitve zato, da so 
mladinski programi in prostori Mladih zmajev dostopni vsem 
mladim v Ljubljani.

Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega 
razvoja zaposlenih.
Zavedamo se, da je strokovna in motivirana ekipa temelj 
za stalne izboljšave v delovanju. V letu 2021 smo za 
kolektiv izvedli dve hišni izobraževanji na temo nenasilne 
komunikacije. Imeli smo redna mesečna intervizijska in 
supervizijska srečanja zaposlenih. Mladinskim delavcem 
so bila na voljo različna izobraževanja s področja 
psihosocialnega svetovanja, del ekipe pa se je udeležil tudi 
delavnice strateškega načrtovanja.

Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti 
zavoda.
S pomočjo zunanjih sodelavcev, strokovnjakov za tržno 
komuniciranje, skrbimo za profesionalno komunikacijo. 
Aktivni smo na družbenih omrežjih in dajemo poudarek 
na strokovno izvedenih predstavitvenih materialih. Veliko 
pozornost smo namenili tehnični in vsebinski optimizaciji 

komunikacij Mladih zmajev – spletne strani in naših 
družbenih omrežij Facebook in Instagram. Nadaljevali 
smo z vključevanjem mladih profesionalcev in študentov 
v promocijo in pripravo kampanj na družabnih omrežjih in 
oblikovanje grafičnih elementov komuniciranja. Z namenom 
bolj usmerjene komunikacije z našimi ciljnimi skupinami 
smo pripravili novo strategijo komuniciranja.

Pester program in povečevanje odprtosti.
Upoštevaje ukrepe in omejitve zaradi pandemije smo sledili 
načelu, da so prostori v največji možni meri na voljo mladim 
za druženje, ustvarjanje, učenje in podporo. Svojo fizično, 
virtualno in programsko razpoložljivost smo prilagajali 
potrebam mladih. V času popolne omejitve združevanja smo 
program dnevnega centra nadomestili z varnim prostorom 
mladinskih centrov za potrebe individualne podpore. V drugi 
polovici leta smo v Zalogu in Črnučah glede na potrebe 
mladih podaljšali odprtost dnevnega centra.

Zagotovitev stabilnega in optimalnega 
poslovanja zavoda.
Dobro razviti notranji procesi ter organizirano in kakovostno 
delovanje vseh zaposlenih v zavodu zagotavljajo učinkovito, 
hitro in uspešno odzivanje na potrebe okolja in v mestu 
prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju družbene 
povezanosti in solidarnosti. V letu 2021 smo nadaljevali 
z izboljševanjem učinkovitosti sestankov in kolegijev v 
luči tega, da je kolektiv v preteklih dveh letih zrastel na 
16 zaposlenih in da so le ti, poleg rednih delovnih nalog, 
vključeni v delovne skupine in vodenje posameznih področij. 
Ves čas nadgrajujemo notranje prenose informacij in znanja. 
V oktobru smo preverili vizijo, poslanstvo in vrednote Zavoda 
ter pripravili strategijo za obdobje 2022–2025. 

Mladi zmaji živimo vrednote:

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

Spodbujamo osebnostno in strokovno rast.
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 1.3 Ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljene cilje dosegamo. Zaradi ukrepov Vlade RS 
in NIJZ, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s 
koronavirusom, smo drugo polletje zapored prilagodili 
svoje delovanje in znaten del programa v času drugega 
vala epidemije, ki se je nadaljeval iz leta 2020, izvedli v 
digitalnih oblikah. Od 365 dni leta je bila 165 dni (do 14. 6.) 
razglašena epidemija, ukrepi in omejitve s strani Vlade in 
NIJZ pa so bili v veljavi vse leto.

Pomembni mejniki:

 ► 1. 1. – 14. 6.: nadaljevanje 2. vala epidemije iz leta 
2020

 ► 1. 1. – 14. 2. in 1. – 11. 4.: popolna prepoved druženja

 ► 15. 2. – 31. 3.: normalno odprtje četrtnih mladinskih 
centrov

 ► 23. 4 .– 31. 12.: normalno odprtje vseh enot Mladih 
zmajev

 ► 15. 6.: prenehanje epidemije

 ► 1.1. – 31. 12.: ukrepi in omejitve s strani Vlade RS in 
NIJZ 

Ves čas popolne prepovedi oz. zelo omejenega zbiranja 
(1. 1.–14. 2. in 1.–23. 4.) so četrtni mladinski centri ostali 
varni prostori in nujna storitev za mlade. Glede na njihove 
potrebe smo nudili individualno podporo in prostor mladim, 
ki so nas najbolj potrebovali. Ves čas smo vabili k druženju 
v digitalnem mladinskem centre DigiMC, kjer so bile mladim 
v različnih sobah na voljo raznolike aktivnosti pod vodstvom 
moderatorjev. Mladim je bila na voljo mobilna psihosocialna 
svetovalka in svetovalnica v digitalnem mladinskem centru 
DigiMC. Na povezavi https://www.radiobasement.net smo 
vabili k poslušanju Radia Basement, medija za poročanje, 
angažiranje in dialog. Od marca dalje smo preko javnega 
natečaja ODNOS mladim omogočili prostor za kreativno 
izražanje v TAM-TAMovi ulični galeriji na Vegovi ulici v centru 
mesta.

Četrtni mladinski centri so bili v prvi polovici leta normalno 
odprti od 15. 2. do 31. 3. in od 23. 4. ob ponovnem prehodu 
iz rdeče v oranžno fazo. Od 7. do 31. 3. in od 26. 4. dalje je 

normalno potekalo tudi ulično mladinsko delo, ko sta se na 
terene vrnili ekipi mobilnega mladinskega centra Ljuba in 
Drago ter Ulični zmaji.

V prvem polletju 2021 smo izkoristili vse znanje in izkušnje, 
ki smo jih v času epidemije pridobili že v letu 2020. 
Najpomembnejše so prilagodljivost, samoiniciativnost 
ter inovativnost in ustvarjalno reševanje problemov vseh 
zaposlenih. Naš cilj je bil, da vsak član tima v okoliščinah 
omejitev po najboljših močeh prispeva svoj delež k 
izpolnjevanju poslanstva zavoda. Začrtana smer delovanja 
skupnega usklajenega delovanja v času epidemije, ki daje 
možnost za prispevek vsem zaposlenim, se kaže v večji 
povezanosti tima in pripravljenosti na izzive, ki jih prinašajo 
omejitve življenja s koronavirusom.

Kratek opis izpostavljenih vsebin, ki smo jih izvajali v času 2. 
vala epidemije (1. 1.–15. 6.) in po njem:

1. DIGITALNI MLADINSKI CENTER DigiMC
Velik del svojih aktivnosti smo v času epidemije, zlasti 
v času popolne ustavitve javnega življenja, preusmerili 
v digitalno okolje spletne platforme Discord, kjer smo s 
spoznanji in izkušnjami iz prvega vala intenzivno nadaljevali 
z razvojem digitalnega mladinskega dela. Mladi so vse 
bolj postajali pobudniki, organizatorji, moderatorji, izvajalci 
in mentorji na področju digitalnega mladinskega dela v 
DigiMC-ju.  

2. VAREN PROSTOR ČETRTNIH MLADINSKIH 
CENTROV
V času zaprtja šol in šolanja na daljavo, ki je trajalo od 
19. 10. 2020 do 14. 2. 2021, smo se prilagodili ukrepom 
Vlade RS in NIJZ in skladno z možnostmi ostali na voljo 
mladim. Ob popolni prepovedi druženja (13. 11. 2020–14. 
2. 2021 in 1. 4.–11. 4. 2021) smo priprli vrata mladinskih 
centrov in svojo prisotnost v centrih prilagodili individualnim 
potrebam mladih po varnem prostoru, podpori, svetovanju, 
razbremenitvi, prostoru za učenje in izvajanju učne pomoči, 
v sodelovanju s prostovoljci in partnerskimi organizacijami. 
V tem času smo zagotavljali stalno fizično prisotnost 
koordinatorjev v času med 14. in 17. uro, po potrebi in 
dogovoru tudi več. 
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3. INDIVIDUALNA PSIHOSOCIALNA PODPORA
V prvem polletju smo nadaljevali s podporo mladim tudi na 
področju psihosocialnega svetovanja. Skupina 8 prostovoljk 
in študentk je v prvi polovici leta aktivno vodila pogovore 
z mladimi v sobi svetovalnica digitalnega mladinskega 
centra DigiMC od ponedeljka do petka, najprej med 12. in 
17. uro, kasneje pa med 16. in 20. uro. Nekaj mesecev je 
bila kot odgovor na potrebe mladih svetovalnica aktivna 
tudi ob sobotah med 16. in 19. uro, od oktobra dalje pa 
ob ponedeljkih in petkih med 16. in 19. uro. Mladim je 
bila na voljo mladinska mobilna psihosocialna svetovalka, 
tako v sobi kot preko zasebnih sporočil, telefona ali video 
klicev. Na ta način smo podporo mladim ves čas prilagajali 
njihovim potrebam in načinu komuniciranja. Za primere 
večjih stisk mladih ali kriznih situacij smo uporabljali protokol 
ravnanja ob kriznih situacijah, prilagojen digitalnemu 
mladinskemu delu.

1.4 Nastanek morebitnih 
nedopustnih ali nepričakovanih 
posledic izvajanja programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa 
ni bilo, bilo pa je veliko prilagoditev.

1.5 Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev glede na 
pretekla obdobja

Realizacija programa v letu 2021 ni popolnoma skladna 
z letnim načrtom. Zaradi ukrepov Vlade RS in NIJZ, 
povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s korona 
virusom smo prilagajali izvajanje aktivnosti. V primerjavi z 
letom 2020 opažamo:

 ► da predvsem zaradi digitalnega mladinskega dela in 
novih programov, dosegamo več mladih, med njimi več 
deklet; 

 ► da povečujemo delež fasilitacije aktivnosti s strani 
mladih, izrazito v digitalnem mladinskem centru;

 ► da z razširitvijo in pestrostjo programa povečujemo 
delež mladih nad 15. letom starosti;

 ► da z okrepljeno in razširjeno mobilno ekipo dosegamo 
več mladih na terenu izven mladinskih centrov;

 ► da krepimo sodelovanje z organizacijami, ki delujejo 
pod okriljem MOL-a;

 ► da krepimo prepoznavnost v mestu in prisotnost na 
družbenih omrežjih;

 ► manjšo odprtost dnevnih centrov (17,6 % manj od 
načrtovanega) in dostopnost drugih programov;

 ► da s projektom Ustvarjalni bus(i) preobrazbe 
odpisanega avtobusa LPP v nov javni prostor lokalne 
skupnosti na Cesti španskih borcev v Kašlju dosegamo 
večjo prepoznavnost tudi izven mladinskega sektorja.

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

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.

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. V letu 2018 smo uspešno 
opravili notranjo revizijo finančnih nalog na področju 
osnovnih sredstev in inventure. V 2021 je bila izvedena 
notranja revizija, ki je obsegala pregled delovnih procesov 
s področja varstva osebnih podatkov, varstva pri delu in 
požarne varnosti. Naslednja napovedana notranja revizija 
bo izvedena na področju: Uresničevanje Strategije MOL za 
mlade 2016–2025.
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1.8 Pojasnila na področjih, 
kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi

Celo leto smo svoje delovanje ves čas sproti prilagajali 
aktualnim ukrepom in omejitvam Vlade RS in NIJZ. Od 
1. 1. do 14. 2. in od 1. 4. do 22. 4. so bili četrtni mladinski 
centri zaradi popolne prepovedi ali zelo omejenega zbiranja 
zaprti. S 15. februarjem, kasneje pa s 23. aprilom so se 
mladinski centri odprli po urniku, ki je veljal pred epidemijo, 
med 7. in 31. marcem, kasneje pa s 26. 4., so se na ulice 
vrnili Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in Drago. 
Kljub koncu 2. vala epidemije, 15. junija, so v veljavi do 
nadaljnjega ostali nekateri ukrepi za zajezitev širjenja 
okužbe s korona virusom.

Zaradi 2. vala epidemije smo imeli na letni ravni izpad 
odprtosti dnevnih centrov v obsegu 996 ur kar predstavlja 
17,6 % načrtovanega letnega obsega (izpad po mesecih: 
januar: 100%, februar: 52%, april: 75%). Vsak posamezen 
dnevni center zaradi epidemije ni obratoval 54 dni. Kljub 
manjšemu obsegu izvedenega programa v prvi polovici leta, 
smo z izvedenimi prilagoditvami, predvsem z individualnim 
in projektnim delom, izvedbo aktivnosti na digitalnih 
platformah, psihosocialno podporo mladim in mladinskim 
delavcem, leto 2021 zaključili uspešno. Skozi vse leto smo 
bili primorani odpovedati, prestaviti, prilagoditi ali na novo 
vzpostaviti več aktivnosti programa, prilagojenega ukrepom 
Vlade RS in NIJZ. 

Cilji, ki smo jih pri tem zasledovali so bili:

 ► čim večja prisotnost in razpoložljivost vseh naših 
programov za mlade;

 ► mladim zagotavljati priložnosti za soustvarjanje 
programa;

 ► povečana in prilagojena dostopnost psihosocialne 
podpore;

 ► možnost za organizacije iz naslova javnega povabila, 
da kljub ukrepom v prilagojeni obliki soustvarjajo 
poletne počitniške programe zavoda;

 ► ostati prepoznaven glas mladih v mestu in družbi.
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2. Poslovno poročilo 
posebni del
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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.
 
Na dan 31. 12. 2021 je v zavodu redno zaposlenih 16 
sodelavcev ter 1 zaposlitev v okviru nadomeščanja 
odsotnosti zaradi porodniškega dopusta (od 17. 2.):

Člani Sveta zavoda so: 

 ► Monika Šterlek, predsednica (predstavnica 
ustanovitelja),

 ► Vasko Simeunović, član, (predstavnik zainteresirane 
javnosti),

 ► Beno Pehani, član (predstavnik ustanovitelja),

 ► Marjan Perger, član (predstavnik ustanovitelja),

 ► Maja Majcen, članica (predstavnica zaposlenih)  

 ► 8 specialistov za mladinsko delo, ki vodijo 4 četrtne 
mladinske centre;

 ► področna svetovalka II za področje psihosocialnega 
svetovanja (tudi za Mrežo mladinskih centrov Ljubljana);

 ► vodja mladinskih programov za področje mladinskega 
uličnega dela;

 ► vodja mladinskih programov za področje uličnega dela 
in mobilnega mladinskega centra;

 ► mladinska delavka I za področje uličnega dela in 
mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago);

 ► koordinatorka VII/1 za področje koordiniranja 
programov in projektov;

 ► višja svetovalka III za področje vodenja glavne pisarne;

 ► pomočnik direktorice za splošne zadeve;

 ► direktorica.
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2.3 Dejavnosti Mladih zmajev 2021

Dejavnosti 
Mladih Zmajev

Medorganizacijsko
sodelovanje

Podporne
 aktivnosti

Delo z mladimi

      Delo z mladimi (programi četrtnih mladinskih 
centrov, mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago in 
skupnostnega centra Borc, mladinsko ulično delo, digitalni 
mladinski center DigiMC, dogodki v lokalni skupnosti, 
mladinske lokalne pobude, Ad hoc projekti, natečaji, 
počitniški program, mladinski radio Radio Basement, 
individualna psihosocialna podpora). 

      Medorganizacijsko sodelovanje (Mestni 
inkubator, mednarodno sodelovanje, koordinacija Mreže 
mladinskih centrov Ljubljana, sodelovanje v mrežah Kroj, 
PPMS – Preventivni programi za mlade v Sloveniji, MaMa, 
dogodki in projekti).                                 

Za lažje obvladovanje in boljšo predstavitev področij 
dela Mladih zmajev imamo definirana 3 področja dela, ki 
obsegajo različne dejavnosti, projekte in aktivnosti:

      Podporne aktivnosti  (komunikacija in promocija, 
izobraževanje, promocija zdravja na delovnem mestu, 
prostovoljstvo, psihosocialno svetovanje, financiranje iz 
drugih virov/razpisov, evalvacije in razvoj kakovosti, javno 
povabilo).

          

Ob koncu leta 2021 smo skladno z novo strategijo 
Zavoda za obdobje od leta 2022 do leta 2025 posodobili 
identifikacijo 4 ključnih področij - stebrov našega delovanja, 
ki smo jih že upoštevali pri pripravi Letnega delovnega 
načrta 2022 in jih bomo pri pripravi prihodnjih poročil: 
1. Delo z mladimi (obsega odpiranje varnih prostorov, razvoj 
in izvajanje programov, vključevanje mladih);
2. Strokovni razvoj (razvoj kadrov in izobraževanje 
mladinskih delavcev); 
3. Mreženje (Ad hoc sodelovanja, članstva v mrežah in 
oblikovanje partnerstev); 
4. Učinkovito poslovanje (upravljanje sredstev, 
administrativno vodenje postopkov, vodenje organizacije).  
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A.1 ČETRTNI MLADINSKI 
CENTRI

A. Delo z mladimi 

Mladinski centri Mladih zmajev so vodeni na način, da se 
kar najbolj približajo potrebam mladih v soseskah in lokalnih 
skupnostih.

Prostor za druženje in preživljanje prostega časa
Osrednja dejavnost Mladih zmajev na področju dela z 
mladimi so dnevni centri v četrtnih mladinskih centrih, ki so 
zanimivi predvsem za mlajše uporabnike, stare med 10 in 
14 let.  Odprti so vsak delovnik od 14. do 19. ure (Šiška in 
Bežigrad) oziroma mladinska centra Zalog in Črnuče od 
13. do 18. ure ter ob sobotah med 14. in 18. uro. Delovni 
čas dnevnih centrov je določen glede na potrebe rednih 
obiskovalcev. Dnevni centri nudijo prostor za izvajanje 
svetovanja ter podpore mladostnikom in posledično 
družinam. So prostor za druženje ter izvajanje različnih 
delavnic in dogodkov. Omogočajo kakovostno, aktivno, 
ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa, druženje 
ter podporno okolje za razvoj kompetenc za samostojno in 
aktivno delovanje mladih.

Prostor za izvajanje aktivnosti v javnem interesu
V četrtnih mladinskih centrih mladim, mladinskim 
organizacijam, posameznikom, skupinam in drugim 
organizacijam zagotavljamo prostore za izvajanje otroških, 
mladinskih in družinskih aktivnosti v javnem interesu. 
Izvajalcem in obiskovalcem aktivnosti so na voljo prostori 
različnih velikosti in namembnosti. Odprti smo za nove ideje 
in sodelovanja z drugimi organizacijami, s katerimi bogatimo 
naš redni program in življenje mesta.

Prostor za neformalno izobraževanje, pobude in projekte
Mlade spodbujamo k samoorganiziranim dejavnostim. 
Svoje ideje za projekte in aktivnosti lahko realizirajo v 
okviru različnih spodbud, s katerimi mladim zagotavljamo 
mentorstvo, prostor in sredstva za uresničitev idej. V okviru 
obiskovanja mladinskega centra lahko za sooblikovanje 

programa koordinatorju prijavijo mladinsko pobudo, tisti bolj 
izkušeni in ambiciozni pa lahko svoje projekte izvedejo s 
podporo Mestnega inkubatorja.
Poleg mladinskih pobud in Mestnega inkubatorja imamo 
tudi orodje Ad hoc projekti, ki koordinatorjem skozi celo leto 
omogoča izvedbo aktivnosti glede na prepoznane potrebe 
pri uporabnikih. 
Dejavnost dnevnega centra nadgrajujemo z aktivnostmi, 
ki so namenjene drugim ciljnim skupinam. Med vikendi 
izvajamo aktivnosti, ki med tednom ne najdejo prostora 
(ples in druge umetniške oblike izražanja, šport, zabava, 
tehnične delavnice …). ČMC Črnuče med vikendi nudi 
prostor mladim glasbenikom in glasbenim producentom. 

1
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A.1.1 Mladi zmaji Bežigrad

V mladinskem centru Mladih zmajev Bežigrad spodbujamo 
aktivno participacijo mladih in soustvarjanje programa 
ter prostora s pomočjo mladinskih pobud. S tem mlade 
spodbujamo k sooblikovanju skupnosti mladinskega 
centra, za katerega želimo, da deluje po načelu »mladi za 
mlade« in izhaja iz njihovih potreb. Podpiramo medsebojno 
pomoč pri uresničevanju idej mladih, prenos znanja 
mladih na mlade in vključujemo vse, ki želijo sodelovati pri 
razvoju kreativnega potenciala posameznika in skupnosti. 
Solidarnost živimo preko individualnega spremljanja mladih, 
kjer povezujemo prostovoljce in mladostnike, ki potrebujejo 
podporo pri soočanju z izzivi v šoli in vsakdanjem življenju. 
V mladinskem centru imajo mladi možnost, da s pomočjo 
prostovoljca ob delu za šolo krepijo socialne vezi, se o svojih 
težavah pogovorijo ter spoznajo načine, kako se z njimi 
spopasti tudi, ko so sami in potrebujejo več podpore.

Mlade smo podprli pri pripravi mladinske pobude na temo 
meditacije. Poleg tega smo izvedli 8 projektov - Razbijalci 
dolgčasa, Dan odprtih vrat, Skupnostne sobote v Beži 
(čistilna akcija in podarjevalnica stvari), B.E.Ž.A. (program 
za punce), Dnevna sred’ naselja (obogatitev aktivnosti v 
dnevnem centru). Pri izvedbi projektov smo podprli tudi 
mladostnico, ki se je lotila zbiralne dobrodelne akcije za 
Pediatrično kliniko in prostovoljko iz Belgije, ki je skozi peko 
piškotov z mladimi raziskovala, kaj jim pomenijo prostori 
mladinskih centrov. 
Program dnevnega centra sta obogatili tudi dve praktikantki 
– ena iz Francije, druga pa iz Belgije, ki sta v okviru 

2

mladinskega centra opravljali svoje študijske obveznosti 
in si nabirali nove izkušnje za vstop na trg delovne sile. 
Tujim praktikantkam je družbo skozi celotno leto delalo 
24 prostovoljcev, prostovoljk, praktikantov in praktikantk. 
Praktikanti_ke so prihajali iz različnih študijskih smeri 
(socialno delo, socialna pedagogika, psihosocialna pomoč). 

3
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Letni cilji:

1. Dvig števila obiskov starostne skupine 16–19 let za 3 
%, na 10,7 % (v letu 2020: 7,7 %).
Rezultat: Cilj je presežen – število obiskov starostne 
skupine od 16 do 19 let se je dvignilo na 20,6 %, k čemur 
je pripomoglo prilagajanje programa potrebam te starostne 
skupine mladih (npr. naslavljanje tem, ki zanima jo to starost 
– spolnost, odnosi ...).

2. Povečati število ur fasilitacije mladih za 4 % in obdržati 
število mladih soustvarjalcev. Vrednost v 2020: 18 % (v 
2021 rast na 22 %).
Rezultat: Cilj ni dosežen – delež fasilitacije mladih je upadel 
na 15 % programa, kar pripisujemo menjavi zaposlene, 
menjavi generacij in prevetritvi programa mladinskega centra. 
Cilj je dolgoročnejše narave in ga postopno izgrajujemo. 

3. Dvig števila obiskov deklet in žensk za 6 % (vrednosti 
za leto 2020: 37,7 % žensk, 62,2 % moških, 0,1 % 
nebinarne osebe).
Rezultat: Cilj še ni dosežen – število obiskov deklet in 
žensk se je v 2021 dvignilo za 2,9 % (na 40,6 %). Cilj smo 
poskušali doseči preko programa za dekleta in ženske. Cilj je 
dolgoročnejše narave in ga postopno izgrajujemo.

4. Varnost in obravnava: v letu 2021 dvignemo na 89 % (za 6 %).
Rezultat: Cilj je presežen – občutek varnosti in obravnave 
smo dvignili na 93 %, kar pripisujemo odnosu, ki ga 
vzpostavljamo z mladimi (pogovarjamo se z njimi, kako se 
počutijo). 

5. Identiteta, pozitivna pričakovanja in pravična 
obravnava: v letu 2021 dvignemo na 88 % (za 5 %).
Rezultat: Cilj je presežen – občutek identitete, pozitivnih 
pričakovanj in pravične obravnave smo dvignili na 92 %, kar 
pripisujemo držanju konsistentnosti pri tem, kaj so pravila, ne 
glede na to, kdo dela v mladinskem centru in da se mladih 
vedno razveselimo, ko pridejo.

6.Vpliv, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti: v letu 
2021 dvignemo rezultat na 59 % (za 3 %).
Rezultat: Cilj je presežen – občutek vpliva, sodelovanja 
in prevzemanja odgovornosti smo dvignili na 73 %, kar 
pripisujemo temu, da mlade vključujemo v pogovor o 
aktivnostih v mladinskem centru in jih spodbujamo, da jih tudi 
sami izvedejo. 

7. Odlično počutje dvignemo za vsaj 7 %.
Rezultat: Cilj ni bil dosežen, ohranili smo vrednost iz leta 
2020 (27 % mladih se počuti odlično). Pri tem je narasel 
odstotek mladih, ki se počutijo dobro (iz 29 % v 2020 na 43 
% v 2021), kar štejemo kot dober rezultat. 

“Jerneja, Ksenja, en velik aplavz obema – pa verjetno še 4
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A.1.2 Mladi zmaji Črnuče

Četrtni mladinski center Črnuče – Basement je osrednji 
ljubljanski umetniški mladinski center, v katerem lahko mladi 
ob strokovnem mentorstvu razvijajo svoje ideje od zasnove 
preko načrtovanja do končne izvedbe. V Črnučah imamo 
prostorske (dvorana Aleša Češnovarja in produkcijski studio) 
in materialne (tehnična oprema) možnosti za razvoj več 
oblik umetnosti. Dnevni center sočasno predstavlja prostor, 
kamor mladi prihajajo sproščeno preživljati prosti čas, kjer 
so aktivnosti sicer odprte narave, a spodbujajo fasilitacijo 
mladih, ki predstavlja odprto polje za prehod v mladinske 
pobude ali zahtevnejše oblike projektnega dela.

V prvi polovici leta 2021 smo zaključili s programom Mladi 
zmaji plešejo, med epidemijo je na DigiMC zaživela črnuška 
soba. Od decembra 2020 do marca 2021 je bil z nami v 
programu Usposabljanje na delovnem mestu mladi fotograf 
Simon Pelko. Aprila 2021 smo z mladimi pripravili Lov na 42, 
ki je po principu orientacije mlade uporabnike tekom različnih 
ugank in nalog vodil po četrtni skupnosti. Konec maja smo 
v naših prostorih gostili Možganski fitnes, tekom katerega 
so uporabniki raziskovali kulinariko. Prav tako se nam je 
pridružila ekipa mladih umetnikov Each One Teach One, ki 
nam je predstavila veščine DJ-ev, Hip Hop-a, ustvarjanja 
beatov in freestyla. Konec junija se nam je preko Zavoda 
Voluntariat pridružila belgijska prostovoljka Morag, tako 
smo čez poletje spoznavali belgijsko kulturo in kulinariko, 
vključila se je tudi v politični projekt Grounded. Jeseni smo 
z uporabniki začeli razvijati koncept zunanjega grafita, čigar 
prvi osnutek smo tekom festivala Novi začetki s projektorjem 

5

1. Učna baza
Predstavlja vstopno točko za manj izkušene in nastaja 
preko mladinskih pobud, ad hoc projektov in sodelovanja z 
zunanjimi sodelavci javnega povabila JZMZ. V okviru učne 
baze je bila izvedena mladinska pobuda, 12 do 15, v okviru 
katere je bilo posnetih 8 avtorskih pesmi in izveden koncert 
pred ČMC-jem v okviru Praznika glasbe. V okviru festivala 
Novi začetki se je vzpostavila skupina mladih, ki je zadnji dan 
festivala organizirala mladinski disko. 

2. Prvi oder
Mladi ob mentorski podpori razvijejo svoje projekte do končne 
realizacije. Nivo je zahtevnejši, saj morajo projekti izpolnjevati 
več kriterijev: potencial projekta, vsebinski doprinos, realna 
uresničljivost in načrt reševanja izzivov. V okviru prvega odra 
so bile realizirane mladinske pobude: Križanka, muzikal 
Najlepše pesmi, Črnuška marmelada in Odprta scena.

lansirali na zunanjo steno. Nadaljevali smo tudi z gradnjo 
baze deklet, vključenih v projekt Girls rock, vzpostavili 
gledališko skupino Odprta scena in na mesečni ravni izvajali 
Črnuško marmelado. Decembra se nam je s projektom 
Akcija ponovno priključila tudi lokalna akterka Maja Dežman 
Sterle (Zavod zvezde so blizu), mladi so z njeno pomočjo 
spoznavali različne športe in tehnike za sprostitev. 

Program ČMC Črnuče – Basement temelji na treh nivojih:
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3. Akademija Basement
Vključuje dva redna programa. Program Basement in Radio 
Basement, ki se je tekom leta preimenoval v Radio Eter. Prvi 
je skupek tehnične opreme, mladega tehničnega kadra in 
ustvarjalcev, ki so na svojem področju dovolj samostojni za 
izvedbo zaključenih umetniških projektov. V sklopu programa 
razvijamo in spodbujamo tudi multimedijsko izražanje. Na 
to se navezuje tudi drugi program Radio Eter, ki je internetni 
poligon za podajanje mnenj in krepitev dialoga pod sloganom 
“Nekaj imam za povedati”. V okviru akademije smo izvedli tudi 
studijsko snemanje iz projekta Hit betona 2020 in Strimarije ter 
snemanje zmagovalne skladbe Hit betona 2021.

V letu 2021 smo zabeležili 637 aktivnosti, 2347 ur 
izvajanja aktivnosti, 4366 obiskov aktivnosti in 332 
prostovoljskih izvajanj.

1

Letni cilji:

1. Fasilitacija mladih zadnji dve leti narašča s 4% letno 
rastjo. To smer rasti nadaljujemo tudi v letu 2021, s tem, 
da želimo doseči 4% rast, kar znese 25% fasilitacijo 
mladih.
Rezultat: Ukrepi Vlade RS in NIJZ za zajezitev širjenja 
okužbe so v veliki meri ustavila aktivnosti v živo, tako da smo 
na letni ravni dosegli 11% fasilitacijo.

2. Ohranitev spolne uravnoteženosti udeležencev, ki smo 
jo dosegli v letu 2020 (2019: 35 % deklet, 2020: 50,8 % 
deklet).
Rezultat: Skupina deklet je v ČMC Črnuče celo prevladujoča, 
saj letni rezultati kažejo na 52% zastopanost deklet.

3. Ciljno skupino dijakov (16–19 let) bomo okrepili tako, 
da bo predstavljala približno 30 % udeležencev (2020: 
17,5 %).
Rezultat: Dijaki še vedno niso dobro zastopani, saj so v letu 
2021 predstavljali le 11 % celotne populacije.

4. Ohranitev doseženega občutka varnosti in pravične 
obravnave pri obiskovalcih (91 %).
Rezultat: Občutek varnosti smo povečali na 95 %.

5. Povečati vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti z 68 % na 75 %.
Rezultat: Cilj smo dosegli in tudi nekoliko presegli (78 %).

6. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti mladinskega centra povečati vrednosti 
kazalnika infrastruktura in ponudba mladinskega centra 
na 91 %.
Rezultat: Cilj je dosežen (91 %).

6

7
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A.1.3 Mladi zmaji Šiška

Četrtni mladinski center Šiška predstavlja prostor namenjen 
mladim predvsem za druženje, medsebojno interesno 
povezovanje in krepljenje osebnih talentov ter kompetenc. 
Je stičišče urbanih kultur, kjer domujejo umetnost, glasba, 
šport in nenazadnje tudi zdrava prehrana. Z aktivno 
participacijo na navedenih področjih, ki so vzniknila 
iz potreb mladostnikov, bo ČMC Šiška v prihodnosti 
povečal svoj pečat in prepoznavnost v lokalni skupnosti z 
vzpodbujanjem mladih h kreativnosti, razvijanju lastnih idej 
in s sodelovanjem z lokalnimi akterji. Med aktivnostmi v Šiški 
izpostavljamo tri stebre umetniškega delovanja ČMC Šiška: 
Galerijo ČMC Šiška, filmsko/video ustvarjanje in Glasbene 
srede. 
ČMC Šiška nastopa kot aktivni akter v lokalni skupnosti in 
se uspešno povezuje, sodeluje in podpira organizacije kot 
so Društvo za nenasilno komunikacijo, Združenje za moč ter 
goji izjemno dobre odnose s stanovalci na Tugomerjevi 2.

1.Galerija ČMC Šiška
Med obiskovalci ČMC Šiška se je kot eden izmed 
prevladujočih interesov izkazala umetnost, natančneje 
risanje. Prostor mladinskega centra je služil tudi kot galerija.

2.Glasbene srede v ČMC Šiška
Srede so v ČMC Šiška posvečene glasbi. Vsako sredo je 
na voljo uporaba glasbene opreme. Občasno si ogledamo 
glasbene dokumentarne filme z namenom spoznavanja 
ozadja različnih izvajalcev in podrobnejšega razumevanja 
glasbe v kontekstu časa in prostora (zgodovina in družbene 
razmere).

3.Filmska umetnost
S pomočjo telefona se snemajo kratke video vsebine za 
socialna omrežja in arhiv ČMC Šiška. Teme izbirajo mladi, s 
čimer jim je dana beseda, da izpostavijo tematike, ki jih sami 
želijo in pokažejo, s čim se soočajo v svojem vsakdanu.

9

8
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Letni cilji:

1. Povečati ure fasilitiranja mladih za 10 %, s 5 % v letu 
2020 na 15 % v letu 2021.
Rezultat: cilj v celoti ni bil dosežen (10 % fasilitiranja mladih v 
letu 2021), zaradi vpisovanja aktivnosti in fasilitacije mladih iz 
ČMC Šiška na zavodski ravni. Pri fasilitiacji mladih prevladuje 
fasilitacija fantov (61 %). 

2. Ohranitev spolne uravnoteženosti udeležencev, 
dosežene v letu 2020 (46 % deklet, 53,2 % fantov).
Rezultat: Cilj je dosežen, saj je obiskanost s strani fantov 
obsegala 56,5 %, s strani punc pa 42,8 %, 0,7 % je 
nebinarnih.  

3. Ohranitev starostne raznolikosti in zastopstvo vseh 
starostnih kategorij s poudarkom povečanja starostne 
skupine 20–25 let (v letu 2020 je bila najštevilčneje 
zastopana starostna skupina 16–19 s 25,9 %, sledi ji 
skupina 13–15 let s 25 % in 20–25 s 16,3 %).
Rezultat: V letu 2021 smo znatno povečali obisk mladih 16–
19 let, ohranili smo zastopanost ostalih starostnih kategorij. 
Najštevilčnejša starostna skupina je 16–19 let z 42,4 %, 
sledita ji starostni skupini 10–12 let (17,9 %) in 20–25 s 15 
%, naslednja starostna skupina 13–15 let obsega 13,2 % 
obiskovalcev.

4. Povečati fasilitacijo mladih moškega spola z 28,9 % na 
vsaj 40 % (v letu 2020 je 71,1 % fasilitacije opravljene s 
strani deklet).
Rezultat: V letu 2021 smo presegli zastavljen cilj, saj se 
je fasilitacija mladih moškega spola povečala za 32, 2 
% na 61,1 %, z vpeljavo kategorije ambasador športa in 
oblikovanjem dveh nogometnih ekip (Šiška Sirnica in Bobeki) 
v starostni kategoriji do vključno 14 let. 

5. Ohranitev doseženega občutka varnosti in pravične 
obravnave pri obiskovalcih (91 %).
Rezultat: Cilj smo ne le ohranili temveč presegli, občutek 
varnosti in pravične obravnave je 93 %. 

6. Opremljenost centra dvigniti s 77 % nazaj na vsaj 90 % 
(v primerjavi z 92 % za leto 2019).
Rezultat: Cilj še ni v celoti dosežen, saj smo dvignili mnenje 
glede opremljenosti centra za 11 % na 88 %. 

7. Ohraniti počutje v centru na odlični ravni in ga še 
dvigniti za 5 % (na 57 % vprašanih). Cilj je odlično počutje 
ohraniti in ga še izboljšati z zagotavljanjem kakovostnih 
vsebin in pripadnosti med obiskovalci ČMC-ja.
Rezultat: Cilja nismo dosegli, kar pripisujemo tudi 
epidemiološki sliki in šolanju na daljavo. Odlično počutje 
mladih je izreklo 42 % vprašanih.  

11
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A.1.4 Mladi zmaji Zalog

V Četrtnem mladinskem centru Zalog – Čamac si 

prizadevamo mladim nuditi varen prostor, kjer lahko na 

zabaven in sproščujoč način preživljajo svoj čas, razvijajo 

svoje ideje in sooblikujejo dogajanje v centru. Glede na želje 

in potrebe mladih iz lokalnega okolja ter primerne prostore, 

ki jih ponuja naš mladinski center, je dogajanje skozi celo 

leto obarvano predvsem športno. Plešemo, igramo ping 

pong in ročni nogomet, treniramo v fitnesu in spoznavamo 

borilne veščine, prostor pa dajemo tudi drugim športnim 

aktivnostim. Stremimo k temu, da se v našem centru 

dobro počutijo mladi, ki vedo kaj želijo in mladi, ki še iščejo 

odgovore na različna vprašanja. Sobivanje obojih rojeva 

izjemne rezultate, pri katerih skrbimo tudi za mentorstvo 

in ustrezno pomoč pri razvijanju idej, načrtovanju, izvedbi 

in spodbujanju refleksije po izvedenih aktivnostih. Še 

naprej negujemo in spodbujamo sodelovanje z društvi in 

organizacijami v lokalnem okolju, predvsem preko naših 

tradicionalnih projektov.

V letu 2021 smo uspešno izvedli 11 mladinskih pobud 

na področjih ustvarjanja, samoobrambe, video iger, 

kuhanja in peke ter nogometa. Mladinske pobude so 

pripravili uporabniki mladinskega centra, prostovoljci in 

mednarodni praktikanti. V prvi polovici leta smo preko 

Erasmus+ programa gostili praktikantko Eliško iz Češke, 

med septembrom in decembrom pa skupaj z mobilnim 

mladinskim centrom Ljuba in Drago praktikantki Axelle 

12

in Zohro iz Belgije. Uspešno smo izvedli tudi 7 različnih 

projektov (Čamac na Debcu, Čamcevanje, 4za1, Plata, 

Počitnice v Čamcu, Neo Plata ter Čamac pluje in daruje). 

Poleg tradicionalnega nogometnega turnirja Plata – z 

nogometom proti diskriminaciji, ki je bil v preteklem letu 

zelo dobro obiskan, je bil izjemno uspešen tudi projekt 

obnove igrišča Plata – 4za1. Ob koncu leta smo pričeli s 

projektom Fit(nes) Čamac, kjer smo zamenjali dotrajane 

naprave in pridobili mlado osebo za izvajanje treningov 

- projekt se nadaljuje tudi v letu 2022. Zelo pomembna 

pridobitev mladinskega centra sta tudi dva nova zmogljivejša 

računalnika, s katerima bomo okrepili digitalno mladinsko 

delo ter mladim omogočili spoznavanje digitalnih orodij, 

programske opreme in e-športa.

13
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Letni cilji:

1. Organizirati vsaj 60 % dogodkov in projektov, ki bodo 
vključevali športno aktivnost.
Rezultat: V letu 2021 je bila športna aktivnost vključena v 60% 
dogodkov, pri čemer so bili trije projekti v celoti obarvani 
športno. Tudi sicer so športne aktivnosti vsakotedensko 
prisotne s turnirji v ping pongu, ročnem nogometu in 
badmintonu ter preko vadbe v fitnesu.

2.  Ohraniti občutek pri mladih, da so del skupnosti v 
mladinskem centru (vrednost za 2019 in 2020 je 4,6).
Rezultat: V letu 2021 je vrednost kazalnika 4,7, s čimer smo 
zelo zadovoljni, saj se mladi v centru menjajo, a zaradi tega 
pripadnost centru ne upade.

3. Povečati delež aktivnosti ki so jih ustvarili mladi z 8 % 
na 40 %. 
Rezultat: Skozi celo leto je fasilitacija mladih znašala 10 %, 
zato smo cilj povišanja fasilitacije mladih vključili tudi v letni 
delovni načrt za leto 2022.

4. Kazalnik varnost in obravnava ohraniti na 93 %.
Rezultat: V letu 2021 smo kazalnik varnost in obravnava 
uspeli dvigniti za 2 % na 95 %. Povišanje vrednosti 
pripisujemo naslavljanju izzivov in kršitev pravil ter sprotnemu 
razreševanju nesoglasij.

5. Ohranjati rast kazalnika identiteta, pozitivna 
pričakovanja in pravična obravnava  (vrednost 2019 je 90 
%, vrednost 2020 je 92 %).
Rezultat: Vrednost kazalnika identiteta, pozitivna 
pričakovanja in pravična obravnava smo uspeli dvigniti za 2 
% na 94 %, kar pripisujemo odprti komunikaciji z mladimi in 
preverjanju njihovega počutja.

6. Povečati vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti z 78 % na 85 %.
Rezultat: Vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti znaša 74 %, zato bomo v letu 
2022 temu namenili posebno pozornost in se poskusili z 
mladimi še bolj povezati ter jih spodbuditi, da se vključujejo v 
ustvarjanje programa v različnih fazah.

7. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti mladinskega centra povečati vrednosti 
kazalnika infrastruktura in ponudba mladinskega centa z 
90 % na 93 %.
Rezultat: Vrednost kazalnika smo uspešno povečali 
na želeno vrednost – poskrbeli smo za obnovo fitnesa 
in usmeritev v digitalno mladinsko delo – spoznavanje 
programske opreme in e-športa. Tudi v prihodnje se bomo 
trudili obdržati vrednost kazalnika nad 90 %.

14
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A.1.5 Mobilni mladinski center Ljuba in Drago (MMC LiD)

V prvi vrsti z njim osvajamo v Strategiji MOL za mlade za 
obdobje 2016–2025 opredeljene “sive cone”, ki so predeli 
mesta, podhranjeni s prostori in programi za mlade. Ljuba 
in Drago je mladinski center, ki podpira mlade na javnih 
površinah, kjer se najraje zadržujejo, je platforma kulturno-
umetniškega delovanja, ki s svojimi gostovanji na različnih 
lokacijah soustvarja odprto skupnost, podpira socialno 
vključenost in povezuje sosede in soseske. Spoznavamo 
mlade in z njimi preverjamo njihove interese, jih pri tem 
podpremo in mentoriramo, da postanejo aktivni v svoji 
participaciji. Mlade spodbujamo in jim predstavljamo 
možnosti soustvarjanja programa Ljube in Draga, na način, 
da zadovoljijo svoje potrebe in potrebe svojih vrstnikov. 
Obujamo sosesko na način, da se povezujemo z lokalno 
skupnostjo, drugimi organizacijami ter organiziramo različne 
aktivnosti in dogodke. 

Mlade na terenih smo učili samostojne postavitve in uporabe 
MMC. Zainteresirani znajo ravnati z vozilom (preobrazba v 
MC) in postaviti podporno infrastrukturo za delovanje centra 
(tenda, miza s pijačo, skrb za higieno kozarcev, skrb za 
prostor, odnašanje smeti, postavitev in priklop audio sistema, 
pomivanje posode).

Preko programa Erasmus+ smo med septembrom in 
decembrom gostili praktikantki Axelle in Zohro iz Belgije, ki 
sta pripravljali in izvajali program za mlade.

Ulični teren ČS Kašelj (šolsko igrišče Osnovne 
šole Kašelj)

Dvakrat tedensko smo bili prisotni na igrišču OŠ Kašelj, 
vse do meseca novembra. Dogajanje smo preusmerili k 
skupnostnemu centru Borc, ki deluje nedaleč stran. Program 
v Kašlju je vključeval kulturno-umetniške vsebine, ki smo 
jih prilagajali potrebam mladih skozi socialno, moralno in 
mentorsko podporo. Poleg rednih obiskov terena, smo 
izvedli serijo grafitarskih delavnic in skate session ob otvoritvi 
grafita, ki je nastal ob angažmaju učencev OŠ Kašelj. 
Pri izvedbi nas je podprla učiteljica likovnega pouka, ki je 
omogočila realizacijo delavnic znotraj programa izbirnih 
vsebin likovnega pouka. V okviru delavnic smo izdelali 15 
metrov dolg grafit na šolskih tribunah. Ob zaključku delavnic 
smo izvedli otvoritveni dogodek. Sodelovali so LipRamps z 
mobilnim skejtparkom, delavnico skejtanja in učenja trikov 
s skirojem, za glasbo je poskrbel mladi glasbeni ustvarjalec 
Anže Ramšak.
 

Poletje v naselju Kašelj na Ulici španskih borcev
V času poletnih počitnic je MMC podpiral pilotni projekt 
Ustvarjalni busi, v naselju na Ulici španskih borcev. V 
procesu preobrazbe odsluženega avtobusa smo počitniškim 
aktivnostim nudili tudi logistično podporo. Skupno smo 
zabeležili 18 aktivnih prostovoljcev, ki so pomagali pri 
preobrazbi odsluženega avtobusa. Glavna dela so obsegala 
lahka fizična dela (čiščenje površin, priprava prostora, 

15



22 Letno poroči lo 2021
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Ulični teren ČS Sostro
Od marca dalje smo vzpostavljali stik z osnovno šolo Sostro 
in četrtno skupnostjo Sostro. Po prepoznani potrebi, da v 
Sostrem primanjkuje programov in infrastrukture za mlade, 
smo v mesecu oktobru začeli enkrat tedensko obiskovati 
šolsko igrišče in se povezovati z lokalno skupnostjo. Svoje 
delovanje smo usmerili v spoznavanje okolice, mladostnikov 
in njihovega prostega časa in na podlagi zaznanih potreb, 
izvedli serijo potopisnih predavanj. Naše aktivnosti smo 
obarvali mednarodno, saj sta bili tekom naše prisotnosti z 
nami dve prostovoljki iz Belgije, ki sta za mlade pripravili 
različne družabne in spoznavne igre. 

Poleg delovanja v sivih conah Ljubljane, se Ljuba in Drago 
odzivata tudi na povabila mesta in drugih deležnikov. Tako 
smo sodelovali in soustvarjali pri dogodkih:

Nefiks karierni avtobus: v okviru projekta Nefiks karierne 
rešitve smo gostili dijake, študente in mlade iskalce 
zaposlitve, stare med 15 in 29 let. Predstavili smo jim, 
na kakšen način iščemo kader, zaposlujemo, izvajamo 
marketing, upravljamo z družabnimi omrežji in uresničujemo 
lastno poslanstvo.
 
Študijski obisk – Pedagoška fakulteta: V okviru 
študijskega obiska Pedagoške fakultete smo študentkam 
socialne pedagogike na mobilnem mladinskem centru Ljuba 
in Drago predstavili Javni zavod Mladi zmaji. Osredotočili 
smo se na predstavitev delovanja zavoda, naših uporabnikov, 
načina in poteka dela, predstavili smo, s kakšnimi izzivi se 
soočamo in kam si želimo v prihodnosti.
  
Fužinatlon: V sklopu Društva SPM – društvo za razvoj 
skupnostnih programov za mlade in njihove prireditve 

Fužinatlon, smo se predstavili z mobilnim mladinskim 
centrom Ljuba in Drago. Dogodek je bil namenjen 
predstavitvi alternativnih načinov preživljanja prostega časa.

Neo Plata: Letos smo v sodelovanju z mladinskim centrom 
Zalog soustvarjali na Neo Plati. Tam smo bili prisotni v petek, 
24. 9., kjer smo program obarvali s trajnostno naravnanostjo, 
ki je bila v ospredju že pri Evropskem tednu mobilnosti 2021. 
V soboto, 25. 9. pa smo soustvarjali s programom Pet lepih 
besed na temo mladost.

Festival trajnosti v Litiji: na vabilo Litijskega inkubatorja 
za skupnost in trajnost smo se septembra udeležili Festivala 
trajnosti. Poleg udeležbe na okrogli mizi: Pomembnost 
skupnostnih prostorov, smo se predstavili tudi s

brušenje, barvanje, pleskanje, kitanje, čiščenje in barvanje 
plaht za tendo, itd). Delavnice so potekale pod nadzorom 
mladinskih delavcev in strokovnega mentorja Andraža 
Tarmana, Zavod RomPom.  

Ulični teren ČS Šiška (soseska Celovški dvori)
Teren v Celovških dvorih (Rakuševa ulica) smo prilagodili 
potrebam mladih in ga v novem letu spremenili iz rednega 
tedenskega terena Ljube in Draga v teren z enim mesečnim 
obiskom, v sodelovanju z Uličnimi zmaji. Program smo poleg 
kulturno-umetniških vsebin, usmerjali v teme, povezane z 
medvrstniškim nasiljem, šolo, različnimi težavami, okoljem, 
nudenjem psihosocialne podpore. Tudi za v prihodnje 
razvijamo sinergije z Uličnimi zmaji ter Družinskim centrom 
Mala ulica.
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Letni cilji:

1. V letu 2021 smo si zastavili cilj, da starostno skupino 
od 10 do 12 let, ki je v letu 2020 v povprečju obsegala 
34,5 %, bolj uravnotežimo s skupinama: 13–15 let (s 23,4 
% na 35 %) in 16–19 let (s 7 % na 15 %).
Rezultat: Povišali smo delež mladih 13–15 let za 10 % na 
33,6 %, delež mladih 16–19 let smo zvišali za 3,3 % na 10,3 
%. Znižal se je delež mladih 10–12 let za 8,8 % na 25,7 
%. S tem smo zadovoljni, saj je to posledica namenskega 
ustvarjanja programa za mlade, starejše od 12 let.

2. Dvig deleža fasilitiranih aktivnosti (z 18 % v letu 2020 
na 20 % v letu 2021).
Rezultat: Fasilitacija v 2021 se je na letni ravni znižala za 8 
% v primerjavi z letom 2020, na 10 %. Gre za dolgoročni cilj, 
zato smo ga ohranili tudi v letu 2022.

3. Povečali bomo število stalnih terenov z 2 na 4 stalne 
lokacije.
Rezultat: V prvi polovici leta nismo uspeli povečati števila 
stalnih terenov. V drugi polovici leta smo vzpostavili en nov 
teren in en teren preusmerili na novo vzpostavljen skupnostni 
center Borc. Povečanje števila rednih terenov ostaja naš 
dolgoročni cilj.

4. Socialna omrežja, ohranjanje in povečanje števila 
sledilcev na Facebooku (konec leta 2020: 416 sledilcev, 
2021: 551 sledilcev) in Instagramu (iz 286 sledilcev v 
2020 na 400 sledilcev v 2021).
Rezultat: Povečali smo število sledilcev na družbenih 
omrežjih – na Facebooku za 135 na 551 sledilcev in na 
Instagramu za 137 na 423 sledilcev.  

5. Kazalnik varnost in obravnava bomo zvišati za 5 % z 
89 % na 94 %.
Rezultat: Cilj ni dosežen, padli smo za 1 % na 88 %, kar je 
odraz tega, da vsako leto v raziskavo zajamemo nove mlade, 
ki niso redni obiskovalci Ljube in Draga. Kljub temu je za 
varnost in obravnavo primerno poskrbljeno.

6. Kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja 
odgovornosti povišamo s 57 % na vsaj 65 %.
Rezultat: Cilj ni dosežen, vendar trend raste, saj smo zrasli 
za 3 % na 60 %.

7. Povečati kazalnik identitete, pozitivnih pričakovanj in 
pravične obravnave s 87 % na 93 %.
Rezultat: Cilj ni dosežen, padli smo za 4 % na 83 %.

8. S primernimi aktivnostmi in dobro opremljenim 
mobilnim mladinskim centrom bomo povišali kazalnik 
infrastrukture in ponudbe z 91 % na 93 %.
Rezultat: Cilj ni dosežen, padli smo za 5 % na 87 %. V 
prihodnje bomo kazalnik obdržali nad 87 % in preko aktivne 
participacije mladih, ki redno obiskujejo Ljubo in Draga, 
izboljšali ponudbo in infrastrukturo. 

18

19



24 Letno poroči lo 2021

A.1.6 Skupnostni center borc Borc

Odpisan avtobus LPP 401 je od junija dalje (za)živel kot nov 
javni prostor lokalne skupnosti na Cesti španskih borcev v 
Kašlju – ime mu je Borc.  V izvedeni spletni anketi (N=49; 
med 16 in 30 let N=41), je 89,8 % izrazilo, da v Ljubljani 
primanjkuje prostorov za ustvarjanje, delo, druženje. 79,6 % 
vprašanih in/ali njihovih prijateljev potrebuje, išče prostor za 
svoje aktivnosti. 
Skozi serijo organiziranih aktivnosti smo, ob izrednem 
angažmaju prostovoljcev in sosedov, iz avtobusa naredili 
prostor na kolesih. Ustvarjamo prostor, ki se razvija skupaj 
s sosesko. Vsebinsko primarno nagovarjamo potrebe 
prebivalcev in njihove potrebe povezujemo s potrebami 
mladih po začasnih prostorih v mestu. Ciljni izziv je 
povezati posameznike (mladinske voditelje), ki že sedaj 
ustvarjajo in jih podpreti pri prizadevanju gradnje skupnosti. 
Z vpletenostjo v lokalno skupnost dosegamo večjo 
prepoznavnost tudi izven mladinskega sektorja.

Od januarja 2022 skupnostni center Borc vodimo kot 
samostojno enoto v programu za beleženje kakovosti 
mladinskega dela.

Izpostavljene aktivnosti 

Prvič v skupnosti: prvega septembra smo organizirali prvi 
skupnostni dogodek v novonastalem skupnostnem centru. 
Na dogodku smo izvedli delavnico o rabi in uporabi začasnih 
prostorov ter izvedli glasovanje o imenu avtobusa. Dogodek 
so s samoorganiziranim piknikom popestrili prebivalci Naselja 
španski borci ter mladi freestylerji, z glasbenim nastopom 
5 lepih besed. V prvi polovici leta smo priredili nekaj uličnih 
dogodkov in nekaj dogodkov, kjer smo se povezovali z 
drugimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi (Šteplac - naš 
plac! - dogodke Mestnega inkubatorja v Štepanjskem naselju, 
UEFA predaja nogometne žoge ČS Posavje v sodelovanju z 
Nogometnim klubom IB 1975 Ljubljana).

Escapebus: igro sta ob pomoči mladih, ki obiskujejo center 
pripravili in izvajali praktikantki iz Belgije.

DiY delavnice: prostovoljka fasilitira šivanje blazin, izdelava 
košaric iz rolic wc papirja, izdelava novoletnih okraskov.

Zbiranje iniciativ: sosedje in prebivalci naselja pristopajo do 
Borca in dajejo pobude za kakovostnejše bivanje v soseski.

Izdelava kompostnega stranišča: vključevanje 
uporabnikov in lokalnih prebivalcev v nastajanje stranišča. 
Delujemo v smeri socializacije prostora ter pridobivanju in 
razvijanju ročnih spretnosti in mišljenja.
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Učni kolega: izvajanje razbremenilnih pogovorov o šoli in 
težavah, povezanih z njo, prepoznavanje izzivov pri učenju, 
spoznavanje in gradnja zaupanja.

Indikatorji uspeha so: 

 ► obiskanost programskih aktivnosti,

 ► izvedene pobude mladih,

 ► skupne dejavnosti v soseski, 

 ► srečni obrazi mladih in vedrejši tistih, ki pridejo mimo.

Cilji:

1. Izvedba mesečnih aktivnosti: 

 ► vsaj 10x glasbeno-improvizacijskih nastopov,

 ► vsaj 10x gastronomske delavnic, 

 ► vsaj 10x manjših skupnostnih dogodkov, 

 ► vzpostavitev sistema učne pomoč in medvrstniške 
podpore.

2. Vzpostaviti kazalnik občutek varnosti in obravnave na 
70 %: vzpostavljanje
odnosa z uporabniki, vzpostavitev varnega prostora za 
mlade.

3. Vzpostaviti kazalnik identiteta, pozitivna pričakovanja 
in pravična obravnava na 70 %.

4. Vzpostaviti kazalnik vpliv, sodelovanje in prevzemanje 
odgovornosti na 70 %:
vključevanje mladih v aktivnosti centra, delitev vlog in 
nalog.

5. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti skupnostnega centra vzpostaviti kazalnik 
zadovoljstvo z infrastrukturo in ponudbo skupnostnega
centra na 70 %: izvajanje programa, skrb za fizičen 
prostor (urejenost in opremljenost).
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A.1.7 Ulično mladinsko delo – Ulični zmaji

Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, na javnih 
površinah Ljubljane. Za delo na terenu imamo posebno 
enoto Ulični zmaji, ki delujejo v četrtnih skupnostih Posavje, 
Golovec, Šmarna gora, Vič in v soseski Celovški dvori. 
Ulični mladinski delavci se družijo z mladimi in z njimi oz. 
zanje izvajajo delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative 
ter promovirajo mladinske centre. Prisotni so na festivalih 
in drugih dogodkih. Ulični zmaji oblikujejo partnerstva z 
lokalnimi soseskami in iščejo nove lokacije ter možnosti 
izvajanja mladinskega uličnega dela. Hkrati smo vzpostavili 
ekipo “mlajših” uličnih delavcev, ki pod strokovnim 
mentorstvom Uličnih zmajev pomagajo pri izvajanju 
aktivnosti in se s tem uriljo za mladinsko ulično delo. 
Mladinsko ulično delo smo v določenem obsegu letos prvič 
začeli izvajati tudi v zimskih mesecih.

Ulični dogodki
Ulične akcije Uličnih zmajev pripomorejo k večji 
prepoznavnosti programov Mladih zmajev in informiranju 
širše javnosti o mladinskem delu ter delu mladinskih centrov. 
Z uličnimi akcijami spodbujamo komunikacijo med meščani 
v soseskah in dajemo ulicam pridih dnevne sobe v mestu. 
V letu 2021 smo priredili nekaj uličnih dogodkov in nekaj 
dogodkov, kjer smo se povezovali z drugimi organizacijami 
in lokalnimi skupnostmi (Šteplac – naš plac! – dogodki 
Mestnega inkubatorja v Štepanjskem naselju, UEFA predaja 
nogometne žoge ČS Posavje v sodelovanju z Nogometnim 
klubom IB 1975 Ljubljana, Posavske igre, dogodki v 
Celovških dvorih, Kasaške dirke v Kasaškem klubu Stožice, 
Streetstival, Dan sosedov ČS Posavje).

Redni ulični tereni:

ČS Šiška (soseska Celovški dvori)
Z mladimi vsak ponedeljek preko različnih aktivnosti 
nagovarjamo teme, kot so nasilje, šola, ljubezen, družina 
ipd. Vzpostavili smo vzdušje urbane kulture in v tem duhu, 
v povezavi z Ljubo in Dragom, Javnim zavodom Mala Ulica 
ter s ČMC Šiška, izvajamo dogodke za mlade in lokalno 
skupnost.

ČS Golovec (Štepanjsko naselje)
Vsak torek popoldne preživljamo z mladimi in skupaj 
naslavljavljamo situacije, ki so aktualne v Štepanjskem 
naselju. Pozornost smo posvetili temam kot so nasilje, 
istospolna usmerjenost, vandalizem, ograjevanje javnih 
površin ipd. Vsak mesec skupaj z OŠ Karla Destovnika 
Kajuha, Mladinsko postajo Moste in Javnim zavodom 
Mala Ulica pripravimo dogodek za mlade. Letos smo v 
Štepanjskem naselju odlično uspeli vzpostaviti odnos s 
skupino mladih, ki redno zahajajo na igrišče.

ČS Šmarna Gora (Gameljne)
Precej mladih iz Gameljn se že vključuje v projekte in 
programe Mladih zmajev (DigiMC, Mepi tabor, dogodki v 
ČMC Črnuče, Null soba ipd.). Osredotočili smo se predvsem 
na teme kot so okolje, narava, solidarnost, šport in zdrav 
življenjski slog. Kot podporna aktivnost za navezovanje stikov 
z mladimi najbolj služi igranje košarke.
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V mesecih, ki niso najbolj naklonjeni uličnemu delu 
(november in december), sta nam na pomoč priskočila Ljuba 
in Drago ter nam na mobilnem mladinskem centru zagotovila 
infrastrukturo, da smo lahko skupaj z mladimi nadaljevali z 
druženjem in soustvarjanjem.

ČS Posavje (Bratovševa ploščad)
Vsako sredo smo prisotni na terenu v ČS Posavje, kjer 
izvajamo razne aktivnosti skladne s potrebami in željami 
mladih. V pogovorih naslavljamo aktualne teme znotraj 
skupnosti, kot so tekmovalnost, medvrstniško nasilje, 
vrednote mladih, zdrav življenjski slog ipd. Letos smo v 
sodelovanju s ČS Posavje izvedli Posavske igre, ki so 
jih v celoti oblikovali mladi iz lokalnega okolja. S četrtno 
skupnostjo nadaljujemo z dobrim in povezovalnim odnosom, 
naš doprinos k soseski pa je pohvalila tudi OŠ Danile Kumar.

ČS Vič (OŠ Vič)
Vsak četrtek smo na terenu raziskovali potrebe mladih, 
navezovali stik z njimi in predstavljali naše aktivnosti ter jih 
vabili k soustvarjanju dogodkov. Preko pogovorov in drugih 
aktivnosti smo nagovarjali aktualne teme. Povezali smo se z 
Mladinskim centrom Vič in OŠ Vič.V naslednjem letu bomo v 
Viču delali na večji povezanosti s šolo in skupaj ustvarili nov 
ulični dogodek.

V letu 2021 smo zabeležili 187 aktivnosti, 383 ur izvajanja 
aktivnosti, 1797 obiskov aktivnosti in 53 prostovoljskih 
izvajanj.

Letni cilji:

1. Izenačiti udeležbo spolov pri udeležencih, vključenih 
v program mladinskega uličnega dela. V letu 2020 je bil 
delež moških udeležencev 66,5%, žensk pa 33,2%, 0,2 
% udeležbe je bilo s strani nebinarnih oseb. V letu 2021 
želimo delež deklet dvigniti na 50 %.
Rezultat: Delež deklet nam je v letu 2021 uspelo dvigniti na 
39,1 %. Cilj še ni dosežen.

2. Izvesti vsaj 3 mladinske pobude na terenu, ki jih bodo 
podali, zapisali in izvedli mladi ob pomoči mladinskih 
uličnih delavcev.
Rezultat: Konkretne mladinske pobude se v času izvajanja 
terenov niso pokazale. Uspelo nam je dvigniti delež 
fasilitacije, saj so mladi s pomočjo mladinskih uličnih 
delavcev v soseski ČS Posavje izvedli vodne igre. Stopnja 
fasilitacije je v letu 2021 obsegala 7 %.

3. Povečanje deleža fasilitacije mladih s 5 % na 15 %.
Rezultat: Delež fasilitacije se je povečal na 7 %. 
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A.1.8 Digitalni mladinski center DigiMC

Digitalni mladinski center je nastal v času prvega vala 
epidemije kot odgovor na zapiranje mladinskih centrov. 
Vzpostavljen na platformi Discord se je skozi oba vala 
epidemije razvil v samostojno enoto, ki povezuje fizične 
enote Mladih zmajev in mladostnike glede na interesne 
dejavnosti. Služi razvijanju osebnega potenciala in krepitvi 
samoiniciativnosti mladostnikov. Center je namenjen vsem 
mladim, ki svoj čas radi preživijo digitalno, a v dobri družbi in 
z dobro mero kreativnosti in zabave. DigiMC ponuja odlično 
izhodišče mladim za pridobivanje izkušenj, formalnega in 
neformalnega znanja.

S hibridnimi dogodki, ki potekajo sočasno v mladinskem 
centru in na DigiMC-ju zagotavljamo sinergijo med fizičnim 
in virtualnim prostorom. DigiMC deluje po principu mladi 
za mlade, saj jih vloga moderatorja postavlja v središčno 
pozicijo pri oblikovanju in izvedbi programske sheme.

DigiMC je bil v letu 2021 razdeljen na 6 enot (gaming, 
kreativa/umetnost, podcast, fantasy, svetovalnica in razne 
druge teme). Vsako enoto vodi mlada oseba v navezavi z 
mentorjem iz Mladih zmajev.

Na nacionalni ravni v sklopu delovne skupine pod okriljem 
Mreže MaMa pripravljamo standarde za digitalne mladinske 
centre in vzpostavljamo podporno mrežo vsem digitalnim 
mladinskim centrom v Sloveniji.

Ob koncu leta 2021 je DigiMC štel 850 registriranih 
uporabnikov, kar je za 30,7 % več kot konec leta 2020, ko je 
imel 650 uporabnikov.

V letu 2021 smo zabeležili 768 aktivnosti, 1847 ur 
izvajanja aktivnosti, 3590 obiskov aktivnosti in 751 
prostovoljskih izvajanj.
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Letni cilji:

1. Izenačiti udeležbo spolov pri udeležencih, vključenih 
v program mladinskega uličnega dela. V letu 2020 je bil 
delež moških udeležencev 66,5%, žensk pa 33,2%, 0,2 
% udeležbe je bilo s strani nebinarnih oseb. V letu 2021 
želimo delež deklet dvigniti na 50 %.
Rezultat: Trenutno 5 mladih oseb vodi področja na DigiMC-ju.

2. Pet mladinskih pobud/projektov specifično napisanih 
in izvajanih na DigiMC-ju.
Rezultat: V letu 2021 je bilo izvedenih 5 mladinskih pobud, 
več dogodkov in odprtih nekaj novih kanalov na željo mladih.

3. Ohranili bomo visok delež fasilitacije mladih z 
izvajanjem programov, ki jih mladi pripravljajo za svoje 
vrstnike in ostale udeleženca DigiMCja. Fascilitacijo 
mladih bomo imeli na letni ravni višjo od 40 %.
Rezultat: Fasilitacija je v letu 2021 obsegala 35 % opravljenih 
ur aktivnosti. Padec pripisujemo predvsem poletnemu 
odpiranju storitev in novemu načinu beleženja digitalnih 
aktivnosti.

4. Povečali bomo zastopanost deklet med uporabniki na 
približno 50 %.
Rezultat: Delež deklet še vedno obsega samo 30 % DigiMC-
ja. V prihodnjem letu bomo postopoma poskušali povečati 
zastopanost deklet.

5. Zagotavljali bomo, da je digitalni mladinski center 
DigiMC varen prostor za vse uporabnike.
Rezultat: Cilj je delno dosežen z dobro mentorirano skupino 
moderatorjev. V zadnjih mesecih smo imeli le eno prepoved 
vstopa na server (ban), število uporabnikov pa se je v pol 
leta povečalo za 30,7 %. V letnem vprašalniku Logbooka ima 
DigiMC 92% vrednost kazalnika varnosti.
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A.2 DOGODKI 

Posavske igre vol. 5.
Letos smo v sodelovanju s ČS Posavje in mladimi udeleženci 
naših aktivnosti izvedli že pete Posavske igre. Posavske 
igre so športne igre, namenjene mladim, preko katerih se 
Mladi zmaji povezujemo z lokalno skupnostjo. Letos nam 
je veliko veselje predstavljalo prav dejstvo, da so igre z 
nami soorganizirale 3 uporabnice iz lokalne skupnosti, ki so 
poskrbele za pripravo iger, izvedbo in promocijo. Iger se je 
udeležilo 35 mladostnikov iz lokalne skupnosti.

Plata 2021 - Z nogometom proti diskriminaciji
V nedeljo, 20. junija med 11. in 19. uro se je na igrišču Plata 
odvil tradicionalni, 27. dogodek Plata – z nogometom proti 
diskriminaciji, ki je na nogometno igrišče pripeljal več kot 100 
nogometašev in ob igrišče nogometne navdušence, ki so z 
bučnim navijanjem pospremili turnir. Zmago so slavili Bobeki iz 
Šiške, drugo mesto je zasedla ekipa Kašelj, na tretjem mestu 
pa so pristali Nogometaši iz Zaloga. V starostni skupini nad 
14 let se je pomerilo 9 ekip. Slavile so Gorile iz Zaloga. Drugo 
mesto je pripadlo ekipi 7 mladih, tretje mesto pa je zasedla 
ekipa Čamac Zalog. Tudi na sosednjem košarkarskem igrišču 
in travniku je bilo živahno. Za mlade so bili tam Društvo Dih, 
Ljuba in Drago, DigiMC, Društvo Ključ in Each one teach one. 
V sklopu projekta Plata so se izvedle tri mladinske pobude. 
Pobuda Poligon vključenosti je mlade skozi različne naloge 
ozaveščala o temi begunstva. Pobuda Nogometni turnir na 
Plati 2021 je na dogodek pripeljala tradicionalen nogometni 
turnir. Mladinsko pobudo Friendship bracelets pa je ustvarila 
mednarodna praktikantka Eliška, z njo je mladim približala 
izdelovanje zapestnic. Uspešen dogodek je zaokrožil glasbeni 
nastop UM & KUNA Freestyle Show.
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1107 Šiška Bumerang 
Rdeča nit dogodka Bumerang, je v letu 2021 v ospredje 
postavila aktualno temo vode in pomena pitne vode za vsa 
živa bitja. Na zelenici pred mladinskim centrom Šiška smo 
10. julija preko umetniške inštalacije, prikazali soodvisnost 
ljudi, živali in rastlin ter pomen vode, ne samo za obstoj 
življenja, temveč za samo kakovost bivanja. Vzporedno smo 
izvedli delavnice za ozaveščanje o vsakodnevni rabi vode, 
njenih fizikalnih lastnostih in uspešno vključili v sam dogodek 
tudi širšo lokalno skupnost, ki je k umetniški instalaciji 
lahko prispevala s praznimi plastenkami vode. Tovrstna 
interaktivnost je prikazala tudi količino odpadkov, ki nastanejo 
pri nakupovanju vode v plastenkah. 

Novi začetki 
Novi začetki – letni dogodek ČMC Črnuče je tridnevni 
umetniški festival, namenjen sprehodu skozi letno produkcijo 
mladinskega centra. V letu 2021 smo med seboj prepletali 
niti gledališkega, glasbenega, likovnega in radijskega 
ustvarjanja. Prvi dan festivala smo predstavili delovanje 
Učnega radia, otvorili kolaž mešane tehnike, ki je nastal v 
sklopu projekta Spomin na Anne Frank, si ogledali posnetek 
muzikala Najlepše pesmi ter dan zaključili z mladimi 
gledališčniki, ki ustvarjajo pod okriljem Odprte scene. Drugi 
dan je bil namenjen glasbi. Predvajali smo videospote skupin, 
ki so z nami sodelovale v zadnjem letu, priredili smo tudi 
poslušalnico posnetih pesmi pod našim okriljem. Kristjan 
Hacin je program soustvarjal z glasbenim opismenjevanjem, 
dve mentorici sta predstavili projekt Girls rock ter udeležence 
povabili k spoznavanju instrumentov in petja ter mentorsko 
podprli Junior Črnuško marmelado.  Zadnji dan smo na 
steno pred vhodom v ČMC Črnuče projecirali osnutke 
kreativnih zasnov grafita, ki je služil kot napoved dejanskega 
projekta »Grafit Črnuče«, ki ga bomo izvedli v letu 2022. 
V mladinskem centru pa so mladi uporabniki organizirali 
mladinski disko z ambientom in glasbo.

Biti mlad je zakon
Na tradicionalnem pouličnem festivalu Biti mlad je zakon, ki je 
potekal 27. avgusta se je predstavilo 13 različnih organizacij, ki 
so festival podprle s široko paleto aktivnosti za mlade. Namen 
je bil mladim in drugim prebivalcem četrtne skupnosti predstaviti 
različne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v 
Ljubljani v novem šolskem letu. Večer smo preživeli ob zvenu 
strun, brezalkoholnih koktajlih in prerokovanju prihodnosti s tarot 
kartami v družbi Ane Logar in Bratov Jurca.

Neo Plata
Tradicionalni jesenski nogometni turnir Plata smo v letu 2020 
prilagodili omejitvam zaradi epidemije in ga izvedli v prilagojeni 
obliki. Tudi v letu 2021 smo Neo Plato izpeljali nekoliko 
drugače, in sicer v obliki treh športnih popoldnevov, pri čemer 
smo vsak dan naslavljali drugo športno aktivnost in rdečo nit 
dneva. Prvi dan je bilo v ospredju športno vedenje (ker ga je 
na spomladanski Plati pri določenih mladih primanjkovalo), 
drugi dan smo naslavljali trajnostno naravnanost in ozavestili 
bolj trajnostne načine transporta, pri čemer je imel glavno 
vlogo mobilni mladinski center Ljuba in Drago. Tretji dan je bil 
namenjen mladosti, ki so jo naslovili tudi freestyle ustvarjalci v 
sklopu projekta Pet lepih besed, ki so se nam na igrišču Plata 
pridružili z Ljubo in Dragom. Mladi so v treh popoldnevih okrepili 
veščine košarke in nogometa, spoznali floorball, metanje frizbija 
in si dali duška na rampah za skejtanje z rolkami, skiroji in bmx 
kolesi.

 FAIR PLAY
23. 9. od 16. do 19. ure

 FURAM ZELENO
24. 9. od 16. do 19. ure

 MLADOST
25. 9. od 14. do 18. ure

igrišče Plata 
več info
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A.3 PROGRAMI 

A.3.1 Mladinske lokalne 
pobudede

Ker gojimo inovativnost, mladim ponujamo mentorstvo, 
prostor, materialna sredstva in finančno podporo za 
uresničitev idej, ki izboljšujejo kakovost življenja v 
Ljubljani. Pristopi Mladih zmajev za uresničevanje načela 
participatornosti mladih:

A.3.1.1 Mestni inkubator

Nadaljujemo z instrumentom za sofinanciranje mladinskih 
lokalnih pobud – Mestni inkubator Mladih zmajev za 
uresničevanje idej. V sodelovanju z izobraževalno mladinsko 
organizacijo TiPovej!  nadaljujemo program “Kaj je dobro in 
je lahko še boljše?”, ki pomaga aktivnim mladim od 18. do 
29. leta v Ljubljani ideje spreminjati v projekte. Program je 
vzajemna učna izkušnja tako za udeležence kot za izvajalce 
programa. Zasnovan z mislijo, da mladim pomaga začrtati 
pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe. 
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, ki z 
zamišljenimi idejami izboljšujejo kakovost življenja in širijo 
dobro v mestu.

V juniju se je odvil zaključni dogodek pete sezone Mestnega 
inkubatorja, v kateri smo prejeli 37 idej, med katerimi je 
komisija izbrala 15 idej, od katerih smo podprli 13 projektov, 
ki jih je do septembra izvedlo 31 mladih. Izvedeni projekti in 
izvajalci sezone 2020/2021 so bili:

Rastlinice –Filip Zupančič, David Kene in Petra 
Kokalj
Platforma za izmenjavo rastlin. Dostopna na www.
rastlinice.si. Namenjena menjavi vseh rastlin. Skozi 
platformo se uporabniki povežejo, izmenjajo rastline, 
delijo izkušnje in znanje.

Zgodba, moja genialna prijateljica – Patricija 
Fašalek 
Serija delavnic pisanja, ki nagovarja porast duševnih 
stisk in prošenj za pomoč. Ker strokovna pomoč ni vedno 
dostopna, so delavnice pisanja drugačen način, h kateremu 
se lahko kjerkoli in kadarkoli zatečemo. Pri procesu pisanja 
se ustvari empatija do lika, ki je empatija do nas samih.

Jarše pod zvezdami – Gaja Koler z ekipo 
prostovoljcev
Vzpostavitev priložnostnega prostora za preživljanje 
prostega časa. Ideja se je rodila ob opazovanju 
zapuščenega igrišča v Jaršah in sanjarjenju o tem, kako 
bi lokalni skupnosti ponudila prostor za povezovanje, 
kjer bi se lahko družili in kulturo udejstvovali navkljub 
epidemiji, ob primerni medosebni razdalji.

Šteplac – naš plac! – Polona Pocek, Nika 
Bukovšek, Staša Vertačnik, Špela Vaš, Lara 
Berkovič, Ajda Gostinčar, Lucija Rojc, Maruša 
Atanasov
Ustvarjalne aktivnosti za lokalne prebivalce. Ideja je 
nadgradnja že nastajajoče infrastrukture v Štepanjskem 
naselju, ki jo trenutno iz urbanega zunanjega pohištva 
ustvarja Mladinska postaja Moste. Projekt si prizadeva 
za spodbujanje (samostojne) uporabe javnih površin in 
povezovanje v skupnosti.

Modni rastlinjak – Jerneja Jelen in Klara 
Podergajst 
Spletno nakupovanje in navduševanje nad oblačenjem 
z oblačili iz druge roke. Projekt, ki zaokroža celoten 
krog - od pridobivanja oblačil od ljudi, ki želijo oblačilom 
podariti drugo življenje, do predstavitve teh oblačil v 
spletni trgovini in Instagram profilu ter partnerstvo z 
organizacijami za sonaraven in trajnostni razvoj ter centri 
za ponovno uporabo.
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3D Events – Luka Peršolja in Lira Jurkovič 
Platforma v obliki tridimenzionalnega virtualnega 
mladinskega centra (ČMC Črnuče), v katerem se 
obiskovalci lahko sprehajajo, se družijo, pogovarjajo in 
izvajajo različne aktivnosti. V virtualnem prostoru se lahko 
predvaja in gleda videe, posluša glasbo ter se pogovarja 
z drugimi obiskovalci in delavci mladinskega centra. S 
tem je s stikom prek računalnika povrnjen občutek fizične 
interakcije, ki jo trenutna orodja kot so Zoom in Discord ne 
omogočajo.

Mesec draga – Ivan Kovač
Predstavljanje drag umetnosti skozi serijo dogodkov. Ker 
je umetnost in ustvarjanje drag kraljic (kraljic preobleke) 
v Ljubljani in Sloveniji pogosto na robu kulture. Cilj 
projekta je predstaviti drag umetnost, življenja kraljic 
preobleke in proces ustvarjanja draga splošni populaciji 
ter vzpostavljanje razumevanja LGBTIQ+ skupnosti in 
več možnosti za izražanje draga v Ljubljani.

Pridipravi – Karin Šket in Jerca Bergant
Dogodki za mlade oskrbovalce, ki so tisti mladi, ki 
opravljajo pomembne naloge nege, pomoči ali podpore 
članom družine, ki so invalidni, kronično bolni, imajo 
težave z mentalnim zdravjem. S projektom želi ekipa 
razvijati bolj celostno in trajnostno podporo mladim 
oskrbovalcem in da njihova vloga dobi veljavo v družbi.

S ceste na igrišče – Maks Levičar
Privabljanje mladih s cest in ulic na športna igrišča, v 
zeleno, zdravo okolje. Omogočanje preživljanje prostega 
časa v prijetnem okolju, kjer se mladi preko športa družijo, 
spoznavajo nove ljudi iz drugih okolij. Ob zavedanju, da je 
šport lahko za marsikoga odbijajoč zaradi prezahtevnosti 
po hitrosti, moči, spretnostih … Zato: softball, šport, kjer 
zaradi specifike same igre, pridejo do izraza tudi ‘manj 
športni’ posamezniki. Softball kot vključitev v šport za vse, 
ki jim šport ni najpomembnejša stvar.

Reciklarnica – Eneja in Asja Šuštaršič
Priskočiti na pomoč posameznikom, ki se vse bolj 
zavedajo, kako pomembno je, da vsak pri sebi dela na 
spremembah, s katerimi lahko na dolgi rok pomagamo 
družbi in planetu. Sestrski duet je zakorakal v projekt, ki na 
spletu ponuja unikatne dizajne, s sitotiskom natisnjene na 
oblačila, ki jih imajo ljudje doma ali pa jih kupijo v trgovini z 
rabljenimi oblačili.

Jaz ustvarjam zate, ti zame – Patrik Dvorščak
Aktivno vključevanje mladih v proces umetniškega 
izražanja. Ker so v današnjih časih izražanje čustev, 
socialna interakcija in spodbujanje ustvarjalnega načina 
razmišljanja še bolj pomembni - zaradi vpliva sodobne 
tehnologije ter pandemičnih razmer. Projekt je zasnovan 
na seriji delavnic z zaključno razstavo, kjer se mladi 
učijo likovnega izražanja, na nesimboličen način, zgolj z 
barvami. 

Renaissance Radio – Hana Barši Palmić, Rok 
Omejec, Gaj Kolšek, Luka Smrečnik
Želja po ustvarjanju in prispevanju h kulturnim in 
glasbenim platformam, kot odskočno desko za mlade 
ustvarjalce, je rodila platformo podcastov. Intervjuji, 
komentarji in pogovori predstavljajo mlade glasbenike in 
glasbene poznavalce ter navdušence. Zato, da promovira 
nove glasbene zvoke in podpira lokalnost, solidarnost 
in strpnost.za sonaraven in trajnostni razvoj ter centri za 
ponovno uporabo.

Zvočni lišp – Karmen Ponikvar in Eva Mulej 
Pomanjkanje dogodkov, namenjenih eksperimentalni 
glasbi se je v ideji povezalo z željo po vdahnjenju življenja 
zapuščeni, praznim, javnim prostorom. Da zapuščeni 
prostori, z malce navdiha in zvočne šminke dobijo 
popolnoma drugačno podobo - z organizacijo glasbenega 
dogodka, obrobnega žanra, ki je večini nepoznan, vendar 
ima izrazni potencial. Dogodek je koncert kot pobuda 
za združevanje, lastno izražanje in različnost v javnem 
prostoru. Zvočni lišp se je odvil pred Zapuščeno Livarno 
Šiška v sodelovanju z Železniškim muzejem Ljubljana. 
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Z nami že 6. generacija Idejalistk in Idejalistov iz 
Mestnega inkubatorja
Prijave idej mladih med 18. in 29. letom v sezoni 2021/22 
v program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše? ‘v Mestnem 
inkubatorju, so v mesecu novembru prinesle živobarven 
navdih v sivino vsakdana. 

S povabilom mladim v program nam je znova uspelo pridobiti 
njihovo zanimanje, kar dokazuje 26 prispelih idej. Izbor, ki ga 
izvaja vsebinski odbor je predstavljal zahteven izziv. Težko 
je bilo ne izbrati vseh prispelih idej. Iz njih je namreč vel 
optimizem, zazrtost v prihodnost, družbena angažiranost in 
podjetniška naravnanost. Od izbranih 15 idej v program, je 
projektne načrte uspešno prijavilo 14 ekip ali posameznikov. 

Kdo so mlade Idejalistke in Idejalisti ter njihove ideje v sezoni 
2021/2022?
Mladi, ki stopajo ali že hodijo po svoji profesionalni poti, 
mladi, ki jim je mar za soljudi, mladi, ki vidijo možnosti 
sprememb, mladi, ki verjamejo v skupnost, mladi, ki želijo 
aktivno udejanjati svojo prihodnost. Mladi, ki dajejo mestu 
ideje in ustvarjalne rešitve, za vse.

 ► Tamara Mihalič: BOCA

 ► Blaž Kavčič: Čuječa soba

 ► Kristjan Hacin: Glasbeno opismenjevanje mladine 

 ► Tjaša Založnik: Konec študija, ni panike!

 ► Teodora Švet: Naj sosed ne bo neznanec

 ► Anja Ropoša: Urbano hoopanje

 ► Mia Radović: Zgrabi za info!

 ► Leja Messec: Avant-garde plesna predstava

 ► Klara Veteršek: Art for forest – nedeljski koncert za dober namen

 ► Tina Zajšek: Kam v Tivoli po pomaranče

 ► Izak Hudnik: Glasba gre v svet

 ► Nina Goropečnik: Pita projekt

 ► Neja Tekavec: Ali zajtrkuješ?

 ► Ana Radulović: Ostajam v stiku

A.3.1.2  Radio Eter

Radio Eter (pred tem Radio Basement) je internetni 
(študentski) radio. Skozi delo na radijskem mediju mladi 
spoznavajo poklice ter pridobivajo izkušnje in kompetence 
za delo na večjem mediju. Radio Eter temelji na pravilih 
skupnosti: spoštovanju, zaupanju in dogovorih.
Programsko radio ohranja svoja področja: družbeno 
aktualnost, kulturo, glasbo in študentske tematike. V prvi 
polovici leta je ekipa še pod prejšnjim imenom ustvarila 
56 oddaj, po 14 za vsako od naštetih področij, ki izhajajo 
z imenom Ferštekeraj, Kje je tu most?, Kampanja XY in 
Študentenfutr. Radio je šel potem v popolno prenovo imena, 
javne podobe, spletne strani, saj je moral zaradi medijske 
zakonodaje in zaščite slovenskega jezika spremeniti ime. 
Prav tako smo morali dopolniti statut JZMZ. Ekipa Radia Eter 
bo ponovno ustvarjala vsebine v letu 2022. 

A.3.1.3  Sklad za mladinske 
pobude uporabnikov

Celoletni inštrument, ki našim uporabnikom omogoča 
izvedbo aktivnosti glede na lastne potrebe in interes. Mladi 
zmaji poskrbimo za mentorstvo, prostor, potrebno opremo in 
finančno podporo. Skozi vse leto podpiramo projekte in ideje 
mladih (10–29 let), ki jih predlagajo obiskovalci mladinskih 
centrov in udeleženci programov.

Spletni mobilni turnir PUBG Čamac
Mladi so v ČMC Zalog organizirali Spletni turnir mobilne igre 
Pubg. V mladinskem centru so v preteklosti že organizirali 
turnir te igre, a so ga izvedli v fizičnem prostoru. Letos je bil 
turnir prenešen v virtualni svet. S pomočjo DigiMC-ja Mladih 
Zmajev so se mladi povezali v skupine in odigrali turnir 
virtualno. Na tekmovanju sta zmagala redna obiskovalca 
ČMC Zalog in si prislužila majice Mladih zmajev.

Sobotne urice kvačkanja
Kvačkanje kot ročno spretnost in prostočasno dejavnost je v 
ČMC Zalog prinesla prostovoljka Urša in nad njim navdušila 
tudi mlade. Štiri sobote in tudi kak dan med tednom so bili 
zato namenjeni kvačkanju, preko katerega so mladi izdelovali 
obeske za ključe.
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Zgodbe iz govorilnic
V letu 2021 smo z mladimi v sodelovanju s Srednjo šolo 
tehniških strok Šiška, Javnim zavodom Turizem Ljubljana, 
Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, Tehniškim muzejem 
Slovenije in podjetjem Velog d.o.o. predelali tri odslužene 
telefonske govorilnice, ki nam jih je podarilo podjetje 
Telekom Slovenije. Svoje mesto so našle v Parku Špica 
na Gruberjevem nabrežju, ki je po strategiji MOL za mlade 
ena od sivih lis mesta, območij, kjer primanjkuje mladinskih 
programov. Ena govorilnica je postala knjigobežnica za 
izmenjavo knjig, druga galerija na prostem, ki je na voljo 
mladim umetnikom za predstavitev svojega dela, tretja pa 
turistična točka z možnostjo umika od urbanega mestnega 
vrveža. Od otvoritve v juniju mlada ekipa vsak mesec 
organizira sklop samostojnih razstav mladih ustvarjalcev, 
ki za en mesec poživijo umetniško telefonsko govorilnico z 
razstavami in obrazstavnim programom. V letu 2021 smo z 
mladimi izvedli 5 razstav, skupaj pa 15 različnih aktivnosti v 
obsegu 40 ur, ki se jih je udeležilo 190 mladih. Govorilnice 
bodo na Špici do junija 2022, ko jih bodo posvojili naši 
partnerji pri projektu – Mestna knjižnica Ljubljana in Zavod 
Turizem.

Pižama party III
V sklopu Prvo(z)majske avanture je v ČMC Zalog potekal 
že tradicionalni Pižama party, rezerviran samo za punce. Na 
pobudo mladih iz Zaloga je bil sestavljen iz kratkega tečaja 
samoobrambe, odkrivanja novih receptov, filmskega večera, 
kvačkanja in drugih zabavnih aktivnosti. Po zaključku so 
se dekleta odpravila še na Girls rock dan v Črnučah in tako 
druženje zaključile z glasbo, novimi poznanstvi in lepimi 
spomini.

Pečeni petki  
Ob koncih tedna je iz ČMC Zalog prijetno dišalo. Mladi so 
se v sklopu mladinske pobude spoznavali z novimi recepti, 
debatirali o zdravi prehrani, skrbeli za čisto kuhinjo, čim bolje 
upravljali s financami, ki so jih imeli na voljo, primerno ločevali 
odpadke in postajali vedno bolj samozavestni in samostojni 
pri pripravi hrane. Tekom pobude smo se o timskem delu, 
spreminjanju navad, kuhanju in peki veliko naučili tako mladi 
kot tudi koordinatorji in prostovoljci, zato pobudo ocenjujemo 
kot izredno uspešno.
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Pomagajmo živalim
Obiskovalci ČMC Šiška smo prostoživečim živalim v 
zimskem času vsak dan prinašali hrano na lokacijo, kjer 
prebivajo. Tako smo z mladimi negovali sočutje, odgovornost 
in skrb za živa bitja. Iz dobrodelne akcije se je razvila 
mladinska pobuda “Mladi v Pravljici”.

Mladi v Pravljici
Mladi v ČMC Šiška s srcem za živali s skupnimi močmi 
zbiramo hrano za živali, ki potrebujejo našo pomoč. Povezali 
smo se tudi s ČMC Zalog in OŠ Bežigrad. Nabrali smo 11 kg 
hrane in igrač za živali. Do 1. 8. bomo nabrali 40 kg hrane, ki 
jih bomo donirali miroljubni kmetiji “V Pravljici”.

Avtoportreti
Mladinska pobuda Avtoporterti je nastala kot odziv na 
epidemiološke ukrepe in posledično zaprtje ČMC Šiška. 
Za ohranjanje stikov in odlično priložnost za prikaz in 
predstavitev uporabnikov ČMC Šiška ter njihovih interesov, 
smo steklena zunanja vrata namenili avtoportretom 
mladostnikov, ki smo jih predstavili na FB in IG omrežjih.

Prigreezki
Projekt Prigreezki je v letošnjem letu gostoval na Ljubi in 
Dragu ter pripravil pogostitev za srečanje mentorjev in mladih 
Idejalistov v sklopu Mestnega inkubatorja. Redno deluje v 
okviru ČMC Šiška, kjer se 1x mesečno pogovarjamo o zdravi 
prehrani in temelji na vegetarijanstvu in veganstvu. Iz ideje 
se je oblikovala skupina 4 mladostnikov (10–13 let), ki po 
navdihu Mini Master Chef-a neguje svoje veščine kuhanja
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SnapChat - Ogenjčki
Ideja zbiranja ogenjčkov preko aplikacije SnapChat, se je 
oblikovala kot odziv na pomanjkanje druženja v ČMC Šiška 
zardi zaprtja centra in je namenjena samo puncam. V skupini 
aktivno sodeluje 6 mladostnic starosti 15–17 let, ki centra 
niso mogle obiskovati in so svoje ideje in zamisli delile preko 
aplikacije in s tem gojile tudi ljubezen do fotografije in kratkih 
video vsebin.

Filmska umetnost
Filmska umetnost je nadaljevanje dveh uspešno posnetih 
kratkih filmov v ČMC Šiška v preteklem letu 2020. V 
letošnjem letu smo filmski umetnosti namenili predvsem 
sobote, kjer smo spoznavali kadriranje, montiranje, Kulešov 
efekt in raziskovali umetnost kratkih filmov, posnetih s 
telefonom.

Nogometna ekipa Bobeki
Novo nastala nogometna ekipa Bobeki Šiška sestoji iz 5 
članov fantov med 12. in 14. letom starosti. V mladinskem 
centru Šiška se redno sestajajo in pripravljajo strategije 
igranja, kar se jim je tudi obrestovalo, saj so na nogometnem 
turnirju Plata 2021 dosegli prvo mesto v kategoriji do vključno 
14 let ter s tem obogatili mladinski center Šiška s pokalom za 
prvo mesto.

Stena ustvarjalnosti
Študentka socialne pedagogike je v sklopu svoje prakse z 
uporabniki izvedla mladinsko pobudo Stena ustvarjalnosti. 
Z uporabniki centra je prenovila obrabljeno steno, izdelala 
koncept poslikave in vodila proces nastajanja končne 
podobe, ki je sestavljena iz 9 platen
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Nogometna ekipa Šiška Sirnica 
Samostojno izvajajo treninge na igrišču, ki se nahaja poleg 
ČMC Šiška, redna uporabnica mladinskega centra (17 let) 
jih trenira, vodja skupine oziroma kapetan (13 let) pa skrbi za 
nemoteno delovanje in informiranje nogometne ekipe preko 
aplikacije Viber. Za turnirje so si sami izdelali drese in izvedli 
kvalifikacije za nove člane nogometne ekipe za udeležbo 
na nogometnem turnirju Plata 2021 v Zalogu. ČMC Šiška 
uporabljajo kot središče zbiranja za sestanke in kot osrednjo 
nit, saj delujejo pod okriljem ČMC Šiška.

Muzikal Najlepše pesmi
Dve pobudnici, študentki ALUO, sta zbrali številno ekipo 
navdušencev nad glasbo skupine Hazard. Napisali sta vezni 
tekst in vanj vkomponirali največje uspešnice skupine Hazard 
in zagnali pobudo za produkcijo muzikala. Ekipa je kljub 
objektivnim težavam ostala povezana, ter v času epidemije 
vztrajno vadila preko Zooma. Skupno smo se odločili pobudo 
speljati tako, da smo jo iz odrskih desk prenesli na filmski 
trak. Snemanje je prineslo nove izzive, s tem nova znanja 
in izkušnje. Trud ekipe je bil poplačan v začetku septembra, 
ko smo si v dvorani Aleša Češnovarja končni posnetek 
premierno ogledali.

Križanka
Mlada večmedijska umetnica je v letu 2021 s pobudo 
nadaljevala v začrtani smeri –koordinatorka jo je vodila 
skozi mentorski proces, skupaj sta stremeli k spoznavanju 
in uveljavljanju na literarni sceni. V prvi polovici leta je 
bila mlada pesnica s svojo poezijo objavljena v februarski 
številki (X/1) literarne revije Nebulae. Prijavila se je tudi na 
natečaj Festival mlade literature Urška 2021, kjer se je s 
svojo poezijo udeležila regijskega srečanja, a se na državno 
srečanje žal ni uvrstila. Za mlado pesnico je bil to velik 
korak vstopa na literarno sceno, sočasno je premagala tudi 
zadržke glede branja svoje poezije drugim. Pobudo je na 
koncu koledarskega leta zaključila s serijo petih okvirjenih 
kolažev na temo duševnega zdravja, ki nudijo kritični pogled 
na zdravstveni sistem in njegov odnos do mladih. Ob razstavi 
sta se vrteli tudi njeni avtorski pesmi Twisted in Fine print.

12 do 15
Mlada kantavtorica se je tekom pobude spoznala s finalno 
pripravo besedil in glasbene podlage svojih avtorskih pesmi 
ter se prvič preizkusila v snemalnem studiu. Posnela je 8 
avtorskih pesmi, pobudo pa kronala z živim nastopom na 
dnevu Praznika glasbe, ki je 21. junija potekal pred ČMC 
Črnuče. Na koncert je privabila več kot 40 ljudi. 

Casa Del Šiška
Casa del Šiška je soba namenjena izključno uporabnikom 
ČMC Šiška in se nahaja v virtualnem mladinskem centru 
DigiMC. Služila je kot soba za sproščeno druženje, 
povezovanje med mladostniki in za načrtovanje ter izvajanje 
programa ČMC Šiška v času zaprtosti centra.

Učni kolega 
Učni kolega je nastal kot odziv na šolanje na daljavo in izzive, 
ki jih tovrstna predaja znanja prinaša. Poteka na tri načine 
in sicer starejši mladostnik nad 15 let pomaga pri učenju 
mlajšim od svoje starosti, medvrstniško skupno učenje 
in strokovna pomoč, pri kateri prostovoljci in praktikanti 
podpirajo mladostnike pri učenju. Učni kolega služi tudi 
povezovanju in krepljenju solidarnosti med obiskovalci ČMC 
Šiška, prepoznavanju potencialov in talentov mladostnikov 
in kot podpora tekočim projektom v obliki aktivnega 
vključevanja mladostnikov. Ravno z izvajanjem Učnega 
kolega je poraslo število predlogov mladinskih pobud in 
samozavest mladostnikov. 

Odprta scena
Na pobudo mlade gledališčnice smo v okviru Prvega odra 
programa Basement izvedli odprti klic mladim, ki jih zanima 
gledališče. V prvih mesecih smo se ukvarjali z vzpostavitvijo 
skupinske dinamike, preko improvizacije pa spoznavali 
osnovno gradnjo gledališke vloge. Pobuda se bo nadaljevala 
tudi v letu 2022, s fokusom na dramskem besedilu in preko 
njega gradnji gledališke predstave. 

Črnuška marmelada
Že v letu 2019 se je v okviru programa Basement spontano 
začelo dogajanje okoli rednega mesečnega srečevanja 
mladih glasbenikov (Jam Sessions). V letu 2021 je takoj po 
koncu lockdowna dvojica basista in bobnarke začela bolj 
strukturirano mladinsko pobudo Črnuške marmelade. Ideja 
je v povezovanju bolj izkušenih mladih z začetniki, prav tako 
sta pobudnika navezala stike s skupinami, ki so del Špilige 
2021 in jih vabila na srečanja. Poleg glasbenega, se je 
močno okrepil tudi družabni del srečanj – ravno to, druženje 
kreativnih mladih, je tudi postala glavna rdeča nit pobude.
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Makedonski dan
Mladostniki so skupaj s praktikantko pripravili makedonski 
dan, za katerega so spekli baklavo, pripravili so vizualno 
predstavitev svojih rojstnih krajev in na skupnem večeru 
debatirali z drugimi mladostniki o svojih koreninah in kulturi. 
Dogodek je mladim ponudil možnost, da so se lahko 
predstavili, bili slišani, hkrati pa je drugim mladostnikom 
razširil kulturna obzorja.

I have the power – Imam moč
Mladinska pobuda, ki jo je pripravila praktikantka Eliška 
s Češke, je naslavljala predvsem dekleta. Preko prikaza 
različnih načinov samoobrambe, pogovora o samoobrambi in 
prikaza prve pomoči je pobuda osvetlila odgovorno vedenje, 
sočutje, samozavest in tudi načrtovanje odziva, ko se 
znajdemo v kritični situaciji. 

Kratki film - Keep it COOL
Mladi so na natečaju kratkega filma sodelovali z avtorskih 
filmom, katerega organizatorji so bili britanska ambasada, 
WWF in MEPI. Tematike filma so temeljile na podnebnih 
spremembah in ozaveščanju varstva našega planeta. 
Skupina petih mladih je posnela 3-minutni film v ČMC Šiška 
in okolici, vsak mladostnik je prispeval režiserske, snemalne 
ali igralske sposobnosti. Film smo prijavili na natečaj in 
osvojili 3. mesto.

Dobrodelnost mladih za živali
Tudi v drugi polovici leta smo nadaljevali z dobrodelnimi 
akcijami, saj se je sočutje do živali in okolja povečalo po 
počitniških taborih v zavetišču. Zbiralni akciji se je pridružila 
tudi OŠ Hinka Smrekarja in drugi posamezniki. Ob zaključeni 
akciji nas obišče društvo AniMa, ki nam bo predstavilo več o 
svojem delovanju, reševanju in sočutju do živali.

Makramerija
Veščina pletenja vrvi se je pri mladostnikih izkazala kot 
potreba pridobivanja znanja na področju rokodelskih 
spretnosti. Mladostniki so na delavnicah stopnjevali spretnosti 
in vezali vedno bolj zahtevne vzorce. Izdelali smo male 
makrameje in makrameje za viseče rastline, nekatere smo 
podarili kot božična darila.
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A.3.1.4 Ad hoc projekti

Koordinator glede na prepoznane potrebe ali na pobudo 
mlade osebe ali skupine pripravi projektni načrt za delavnico 
ali dogodek. Koordinator je mentor mladi/m osebi/am 
skozi proces uresničitve projekta – od ideje do izvedbe in 
evalvacije. Poleg mentorstva koordinatorja projekt podpremo 
prostorsko in finančno.

Čamac na Debcu
Med zimskimi počitnicami smo mlade spodbujali h gibanju 
z vzponom na lokalni Debni vrh. Šport smo združili tudi 
s fotografskim tekmovanjem, s katerim smo iskali najbolj 
izvirno, kreativno in domiselno fotografijo, posneto na 
Debnem vrhu. Nekateri mladi so se na Debni vrh odpravili 
prvič.

Čamcevanje
Poleg praznovanja in druženja smo letos v ospredje 
postavili pomen pomoči drug drugemu, ki smo jo kot potrebo 
prepoznali med mladimi med epidemijo. S Čamcevanjem, 
ki je pomenil tudi dan odprtih vrat mladinskega centra, 
smo želeli lokalno skupnost in mlade spomniti, da jih pri 
njihovih izzivih lahko podpremo in jim nudimo pomoč. Na 
tridnevnem dogodku so se mladim preko treh mladinskih 
pobud: poslikave vreč iz blaga, kvačkanja in poligona moči 
ter preko vodenja poslikave piškotov in tradicionalne peke 
palačink predstavile prostovoljke in praktikantke, med njimi 
tudi Erasmus praktikantka Eliška iz Češke.

4 za 1
V ČMC Zalog smo v sodelovanju z Ljubo in Dragom, OŠ 
Zalog, mladimi in lokalno skupnostjo izvedli projekt za 
obnovo igrišča Plata. S štirimi akcijami smo obnovili in 
prenovili dotrajane klopi, prebelili črte na nogometnem in 
košarkarskem igrišču, zamenjali in pritrdili nove gole ter 
na košarkarskih koših zamenjali mrežice. Odziv lokalne 
skupnosti je bil odličen, mimoidoči so z veseljem poprijeli 
za čopiče, kladiva in barve. Ves čas sta nas na igrišču 
spremljala Ljuba in Drago, ki sta s pomočjo DJ Ramzesa v 
naša ušesa prinesla ritem in spodbudo za učinkovito prenovo 
igrišča Plata.
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Glasbeni kutak
Projekt Glasbeni kutak sestoji iz dveh komplementarnih delov 
in sicer iz postavitve manjšega, kotnega studia v ČMC Šiška in 
iz izdelave avtorske himne, ki predstavlja prvi mejnik delovanja 
centra na glasbenem področju. Zasnovan je na način, da 
povezuje tri osrednje stebre ČMC Šiška preko glasbe: filmska 
umetnost, Galerija Šiška in Glasbene srede. Avtorska podlaga 
je že v celoti ustvarjena s strani mladostnikov, v teku pa je 
snemanje avtorskega besedila.

Digi & potujoča galerija
Po projektu “Strpnost se začne z mano”, smo Mladi zmaji 
podprli projekt z virtualnimi 3D galerijami na platformi Artsteps. 
Mladi ustvarjalci so prirejali natečaje “Strpnost skozi oči mladih” 
in “Gibanje”. Izbrana dela smo razstavili v galerijah, pogovore 
pa smo pripravili v digitalnem mladinskem centru DigiMC, 
kjer smo skupaj s sodelujočimi debatirali o temah in o slikah. 
Zaključek projekta smo praznovali pred ČMC Šiška, kamor so 
prišli učenci, učiteljica likovne vzgoje in ravnateljica. Sodelujoči 
so prejeli nagrade in potrdila o sodelovanju.

Strimarije (livestream freestyle dogodki)
V času začasne prepovedi živega nastopanja pred publiko se je 
izoblikoval projekt Strimarije v sodelovanju s kreativno in tehnično 
ekipo Studio Uho. Koncept projekta je bil serija srečanj v dvorani 
Aleša Češnovarja v Črnučah, kjer je dogodek moderiral Urh Mlakar, 
vsakič pa sta se prvič v svoji karieri predstavila po dva mlada 
freestylerja. S pomočjo programa OBS in več kamer se je dogodek 
prenašal preko našega IG profila, nastal je posnetek in vsakič tudi 
povzetek (recap).

Hit betona
Iz leta 2020 nam je ostal dolg do izbranih bandov natečaja, 
zato smo spomladi organizirali snemanja štirih izbranih 
izvajalcev, pri čemer je vsak dobil snemanje ene skladbe. 
To so: MC Matic, Ar’n’Bi, Dead Matches in Sickbreed. 
Postprodukcija skladb je bila omogočena s sponzorskim 
prispevkom banke Sparkasse, za njeno izvedbo smo izbrali 
zunanjo mlado ekipo Perspektive. Snemanje skladb za Hit 
betona je bilo enkratna izkušnja za našo tehnično ekipo, 
saj so pridobili praktično znanje snemanja in produkcije 
zelo različnih žanrov. Septembra 2021 je potekalo finale 
Hit betona 2021 in sicer z nastopom finalistov na letnem 
vrtu Gala hale, zmagovalka je postala Kiki s skladbo Jaz 
pa ne spim, ki smo jo tudi posneli in ji pomagali pri izdelavi 
videospota skupaj z zunanjo video ekipo Koprodukcija. 

Možganski fitnes
V sklopu Možganskega fitnesa smo v sodelovanju z Zavodom 
Zvezde so blizu, organizirali delavnice, na katerih so mladostniki 
preko umetnosti izkazali 4 najpogostejša čustva, s katerimi so se 
spopadali v času epidemije. Uporabili so motiv vrtnice in jo prikazali 
v štirih emocionalnih stanjih in sicer: žalost, jeza, veselje in strah.

Glasbene srede
Namen projekta Glasbene srede je vzpostaviti kontinuiteto 
glasbenega ustvarjanja v ČMC Šiška in med seboj povezati 
posameznike s skupnim interesom za glasbeno ustvarjanje ter 
jim omogočiti uporabo glasbene opreme v mladinskem centru. 
Vsako sredo v mesecu poteka produkcija glasbe in glasbeno-
produkcijsko mentorstvo s poudarkom na individualnem pristopu, z 
vključevanjem treh študentov v vlogi mentorjev po principu mladi za 
mlade. Z vzpostavitvijo začasnega sodelovalnega prostora projekt 
stremi k osebnemu in profesionalnemu razvoju udeležencev 
preko izmenjav idej in znanja ter k širjenju socialne mreže tako 
udeležencev kot tudi JZ Mladi zmaji.

Naša družba skozi steklo (razstava)
Mlad umetnik Ferdi je na glasbenih delavnicah izrazil potrebo 
po razstavljanju svoje digitalne umetnosti v ČMC Šiška. Zaradi 
zaprtosti smo razstavo pripravili na steklenih vhodnih vratih 
mladinskega centra. Razstava je komunicirala z mladostniki, 
ljubitelji umetnosti, lokalno skupnostjo in mimoidočimi. 
Razstava je bila uspešna, saj je bila izvedena po potrebah 
umetnika, hkrati pa so tudi obiskovalci bili navdušeni nad idejo 
in izvedbo, mimoidočim je razstava popestrila čakanje na javni 
promet in pritegnila pozornost.
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Each One Teach One
V sodelovanju z Each One Teach one smo mladostnikom 
podrobneje predstavili hip hop kulturo. Delavnice so bile 
razdeljene na štiri sklope, v katerih smo spoznali osnovne 
plesne gibe, umetnost DJ-anja in urili glas na MC delavnici ter 
se preizkusili v freestyle-u.

Spomin na Anne Frank
Po enkratnem obisku Jureta Stuška se je pod vodstvom ulične 
zmajevke Mance Vertačnik izoblikoval projekt, kjer se je s 
kombiniranimi art tehnikami (kolaž, fotografije, šivanje, risanje 
…) skupaj z mladimi oblikovalo umetniško delo v spomin na 
grozote vojne. Kolaž je Manca skupaj z mladimi dokončala v 
okviru festivala Novi začetki, kjer smo ga tudi izobesili na eno 
izmed naših sten. 

Skupnostne sobote
Za povečanje prepoznavnosti v lokalni skupnosti, podporo 
lokalnim malim podjetjem in organizacijam ter možnosti 
krepitve kompetenc mladih so Mladi zmaji Bežigrad organizirali 
3 skupnostne sobotne dogodke. V marcu so pripravili garažno 
razdajalnico, na kateri so razdelili predmete iz druge roke, ki so 
bili še uporabni in so jih našli v mladinskem centru. V aprilu so 
ob Dnevu Zemlje organizirali čistilno akcijo, ki so jo poimenovali 
Počisti pred svojim pragom. Iz vseh video prispevkov so izdelali 
skupen video. Tretji dogodek je bil dan odprtih vrat. Mladi zmaji 
Bežigrad so ob zaključku šolskega leta odprli vrata lokalni 
skupnosti ter tako omogočili vpogled v prostore, aktivnosti 
ter v program prihajajočih poletnih počitnic. V načrtovanje in 
izvedbo enodnevnega dogodka so vključili mlade prostovoljce, 
obiskovalcem dogodka pa ponudili ustvarjalne, športne in 
kulinarične aktivnosti. Dan odprtih vrat je bil v znak podpore 
paradi ponosa obarvan mavrično, hkrati pa smo želeli ponuditi 
priložnost za predstavitev dveh mladih avtorjev (pesnik in 
pisec zgodb), ki sta prav tako aktivna na področju LGBTQI+. 
Tradicionalno izmenjevalnico sezonskih oblačil smo zaradi 
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe spremenili v 
izmenjevalnico rastlin.

Razbijalci dolgčasa
Še v času epidemije in zaprtih mladinskih centrov se je 
izoblikovala skupina mladih, ki je izrazila željo za snemanje 
navodil za različne družabne igre, sčasoma pa so izdelali tudi 
navodilo za izdelavo svoje, unikatne družabne igre. Namen 
skupine je, da mlade zvabi od elektronskih naprav in jim 
pokaže, kako lahko čas preživijo aktivno, v družbi družinskih 
članov ali prijateljev in se (še) bolj povežejo z njimi ob igranju 
družabnih iger. Med februarjem in junijem so napisali scenarij, 
izdelali grafično podobo in posneli ves video material, čaka pa 
jih še montaža prvega videa.
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“Sestavi svoj app - osnove programiranja na 
zabaven način” 
Projekt “Sestavi svoj app - osnove programiranja na zabaven 
način”, je mladostnikom približal osnove programiranja in 
sam postopek izdelave aplikacij ter ozaveščal o vsakodnevni 
rabi pametnih telefonov. Nastal je kot odgovor na potrebo in 
izražen interes mladostnikov o programiranju in delovanju 
aplikacij, ki jih je mogoče objaviti na Google Play, saj je 
računalniško znanje danes eno izmed najbolj iskanih in hitro 
razvijajočih področij. Z izobraževalnim orodjem App Inventor, 
smo v sklopu petih delavnic spoznali osnove programiranja 
v sedmih korakih in izdelali lastne aplikacije kot so »Pregled 
vremena«, »Ljubezenski kalkulator in »Šalomat«. Prav tako 
so se mladostniki seznanili s profesionalnim orodjem Flutter in 
novostmi na področju oblikovanja aplikacij za Android telefone.. 

Dnevna sred’ naselja
Dnevna sred’ naselja je projekt, ki goji aktivno participacijo 
mladih znotraj Mladih zmajev Bežigrad. Z različnimi aktivnostmi 
smo zagotovili široko paleto možnosti za kakovostno 
preživljanje prostega časa za mlade znotraj četrtne skupnosti. 
Skozi aktivnosti smo vzpostavljali stik, občutek pripadnosti 
in nove vezi z mladimi, ki nas morda še ne poznajo. Znotraj 
programa smo v razponu treh mesecev izvedli 16 različnih 
aktivnosti za mlade, ki so bile usmerjene predvsem v 
kreativnost, kuhanje in povezovanje med mladimi.

Polepšajmo in razveselimo dneve naših borcev na 
Pediatrični kliniki Ljubljana
Decembra je zaživel projekt mlade osebe, namenjen zbiranju 
igrač za otroke na pediatrični kliniki v Ljubljani. V času med 
20. 12. 2021 in 14. 1. 2022 smo znotraj mladinskih centrov 
Mladih zmajev zbirali igrače za vse oddelke pediatrične klinike 
in prostovoljne prispevke, namenjene nakupu družabnih iger za 
onkološki oddelek. Skozi zbiralno akcijo smo želeli popestriti dni 
otrok, ki na pediatrični kliniki preživljajo več časa.

PORTAL 2-7-7-7-8
Umetniško telefonsko govorilnico smo popestrili z mesečnimi 
samostojnimi razstavami mladih umetnic_kov. Kuratorji teh 
razstav so bili mladi akademski umetniki Lene Lekše, Maruša 
Uhan in Tom Winkler. Med razstavljalci so bili Sangara Perhaj, 
Nika Erjavec, Dalea Kovačec, Till Schönwetter in Tom Winkler, 
ki so mesečno pripravili otvoritve in zatvoritve svojih umetniških 
instalacij.

B.E.Ž.A.
Namen projekta je bil ustvarjanje prostora za mlade punce, 
kjer bi lahko sproščeno izražale sebe, svoje želje in potrebe, 
interese in razvijale svoje potenciale. S projektom smo 
želeli motivirati mlade punce – z njimi odpirati pogovore, ki 
jih drugače ne moremo, izvajati aktivnosti, ki si jih želijo ter 
jim omogočiti prijetno in varno izkušnjo znotraj mladinskega 
centra. V sklopu programa smo izvedli 6 srečanj, namenjenih 
samo dekletom. 

Dan odprtih vrat v Zavetišču
Po povabilu Zavetišča Gmajnice smo k dogodku Dan odprtih 
vrat prispevali s kreativnimi in ozaveščevalnimi delavnicami. 
Dogodku se je pridružil tudi mobilni mladinski center Ljuba 
in Drago, s katerim smo privabili obiskovalce Zavetišča h 
kakovostnemu preživljanju prostega časa.
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Čamac pluje in daruje 
V letu 2021 smo s projektom v ospredje postavili dobre 
medsosedske odnose. S prostovoljci in mladimi smo za lokalne 
organizacije in sosede pripravili praznična darila in jih obiskali 
na njihovih lokacijah. Darila so vsebovala cimetove piškote in 
lastnoročno izdelane čestitke. Z obiskom smo z organizacijami 
in sosedi poglobili odnose in začrtali naše nadaljnje 
sodelovanje. Ob zaključku projekta nas je obiskala organizacija 
Mismo Nismo, ki je izvedla edinstven žonglerski koncert.

19

FIT(nes) Čamac
Ob koncu leta 2021 smo začeli s projektom FIT(nes) Čamac, 
katerega glavni namen je mladim zagotavljati možnost 
kakovostnega in aktivnega prostega časa. To želimo dosegati 
z varnim in dobro opremljenim prostorom s pripomočki za 
izvajanje športnih aktivnosti. S tem mladi skrbijo za boljšo 
kondicijsko pripravljenost in ozavestijo skrb za lastno zdravje. 
Poleg nudenja primernega prostora smo se povezali tudi z 
uporabnikom mladinskega centra, ki na tedenski ravni vodi 
vadbo za mlade in jih spoznava z osnovami boksa. V januarju 
2022 bomo fitnes dodatno opremili z navodili za izvedbo 
posameznih vaj, celoten projekt pa bo v teku do meseca maja. 
Izvedbo projekta je omogočila donacija organizacije Sportradar. 

ČetARTki
V ČMC Šiška smo v novembru in decembru vsak četrtek 
izvajali ustvarjalne delavnice. Vsaka delavnica je bila 
posvečena drugi temi in tehniki. Po sklopu štirih delavnic smo z 
mladostniki pripravili otvoritev razstave, pri kateri so tudi mladi 
ustvarjalci fasilitirali pri postavitvi in pripravi razstav. 

Pridružitev projektu Misija Človek: z’ Goričkega v 
Piran
Mladi zmaji smo se v sklopu Veselega zmajevanja pridružili 
dobrodelnemu projektu Misija Človek: z’ Goričkega v Piran. 
Projekt, ki ga vodijo mladi iz Gimnazije Celja, v sodelovanju 
z Mladinskim centrom Celje, je namenjen ozaveščanju 
o pomanjkanju in ranljivih skupinah, ki jih med tempom 
trenutnega življenja velikokrat pozabimo. V ta namen smo 
se projektu pridružili tudi Zmaji in v mladinskih centrih 
zbirali trajno obstojno hrano, šolske potrebščine, čistila ter 
hrano za živali. Ob koncu leto smo organizatorju predali 10 
polnih škatel in vreč, polnih materialov, ki smo jih dobili od 
uporabnikov, lokalnih deležnikov ter podpornih organizacij.
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A.3.2 Počitniški program

Počitniški program vključuje aktivnosti, izlete, počitniške 
šole, tabore, festivale in najrazličnejše dogodke, ki jih zavod 
pripravlja za mlade med 10. in 29. letom, v sodelovanju 
z mladimi, izhajajoč iz njihovih potreb in želja. V času 
počitniškega programa zagotavljamo dnevne sobe v mestu, 
mladinske centre in kontinuirano terensko ulično delo Uličnih 
zmajev ter mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. 
Počitniške aktivnosti mladim omogočajo vključevanje v 
aktivnosti, ki bi si jih drugače težje privoščili in zagotavljajo 
dostopnost prostorov, kjer lahko prosti čas preživijo 
kakovostno in ustvarjalno. Mladi sklepajo nova poznanstva, 
pridobivajo nova znanja, pri tem pa se ob sproščujočih in 
interaktivnih aktivnostih tudi zabavajo.

Počitniški program glede na šolske počitnice delimo na 
Zimsko avanturo, Prvomajsko avanturo, Poletno avanturo, 
Jesensko avanturo in Veselo zmajevanje, ki poteka v času 
veselega decembra ter božično-novoletnih praznikov.

Zimska avantura Mladih zmajev 
Zimska avantura se osredotoča na starostni skupini 
osnovnošolcev (10–14 let) in srednješolcev (15–18 let), saj 
se izvaja v času zimskih počitnic osnovnih in srednjih šol. 
Poleg programa t.i. dnevnih sob v mestu, mladim ponuja tudi 
zimske športne aktivnosti v naravi in s tem staršem omogoča 
celodnevno skrb.

V okviru Zimske avanture smo izvedli 6 aktivnosti: Zimski 
lov na zaklad s pomočjo aplikacije Actionbound; delavnico 
Prizemlji rastlino v sodelovanju z Zavetiščem za zavržene 
rastline, na kateri smo se naučili narediti podtaknjence; 
delavnico Priskoči za kosmatince skupaj z Ljubljaenčki, s 
katerimi smo izdelovali igrače za zapuščene živali Zavetišča 
Gmajnice; umetniški natečaj Premikajoča umetnost na temo 
gibanja; Poligon na katerem so sodelovale tudi naše domače 
živali in pohod na zaloški hrib Debni vrh – Čamac na Debcu. 
Aktivnosti so imele skupaj 79 obiskov udeležencev in 8 
obiskov prostovoljcev. Aktivnosti so fasilitirali mladi v obsegu 
8 ur oz. 28 %.
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Prvomajska avantura Mladih zmajev
Prvomajska avantura se poleg starostnih skupin 
osnovnošolcev (10–14 let) in srednješolcev (15–18 let) 
osredotoča tudi na starostno skupino študentov (19–29 
let). Prvima dvema ponuja program dnevnih sob v mestu in 
celodnevne športne aktivnosti na prostem, tretji pa pobeg iz 
mesta v stilu pomladnega odmora.

V letošnjem letu smo avanturo preimenovali v Prvo(Z)majsko 
avanturo.  V okviru le-te smo izvedli 5 aktivnosti v živo in 4 
aktivnosti v okviru digitalnega mladinskega centra DigiMC. V 
živo smo predelovali stare telefonske govorilnice na delavnici 
GO GO GOvorilnice; streljali smo z lokom na lokostrelskem 
izletu; otvorili smo ulično galerijo na temo Svetloba-tema; v 
zaloškem centru je tradicionalno potekal Pižama party za 
dekleta; v Črnučah pa smo imeli Dan odprtih vrat programa 
Girls rock – glasbenih delavnic za dekleta. Program je imel 
skupno 44 obiskov udeležencev in 15 obiskov prostovoljcev, 
skupaj 23 ur ali 72 % fasilitacije mladih.

Poletna avantura Mladih zmajev
Projekt Poletna avantura – poletni počitniški program Mladih 
zmajev s sloganom »Poleti z zmaji«, je sklop poletnih 
počitniških dejavnosti in aktivnosti, namenjenih mladim do 
29. leta starosti. Mladostnikom in mladostnicam omogoča 
aktivno preživljanje prostega časa, krepitev in razvoj osebnih 
potencialov in kompetenc ter širjenje socialne mreže tako 
med vrstniki kot tudi med samimi organizacijami, vključenimi 
v poletni program. Aktivnosti so se odvijale znotraj MOL in 
izven nje tekom celotnih poletnih počitnic, z inovativno izbiro 
vsebin in z vpeljavo novih aktivnosti pa smo v letu 2021 sledili 
konceptu aktivnega počitka. 

Program poletne avanture je bil sestavljen iz dveh delov 
in sicer iz izbranih projektov Javnega povabila (9 zunanjih 
organizacij) in aktivnosti (izleti, tabori, dogodki idr.) v 
organizaciji JZMZ. Mladi zmaji smo organizirali 5 aktivnosti, 
od katerih so se 3 ponovno izvedle zaradi velikega 
povpraševanja in interesa mladostnikov (Gremo na morje!, 
BBQ Lokostrelstvo in Zmaji v Zavetišču). 

Aktivnosti v sklopu Poletne avanture so skupaj trajale 485 ur, 
udeležilo se jih je 984 mladih, pri aktivnostih so prostovoljci 
sodelovali 134-krat, mladi so aktivnosti fasilitirali 41%. 51,3 
% udeleženk je bilo deklet, najmočnejša starostna skupina je 
bila 10–12 let (27,4 %), sledi ji 13–15 let (23,4 %) ter 16–19 
(20,2 %).

Novost Poletne avanture je bila, da se je evalvacija opravljala 
tudi z udeleženci in se ocenjuje z lestvico 1–5. Evalvacijo 
je rešilo 154 mladih, povprečna ocena pa je bila 4,65. 
Konkretnih predlogov, z izjemo večje količine hrane na 
aktivnosti in daljšem trajanju (Girls rock, izleti Gremo na 
morje!), ni bilo. Prakso sprotne evalvacije z uporabniki bomo 
obdržali tudi v prihodnje. 

Jesenska avantura Mladih zmajev
Jesenski počitniški program se osredotoča na starostni 
skupini osnovnošolcev (10–15 let) in srednješolcev (15–18 
let), saj se izvaja v času jesenskih počitnic osnovnih in 
srednjih šol. Program temelji na t.i. dnevnih sobah v mestu, 
dogajanju v naših mladinskih centrih, mobilni enoti, uličnih 
terenih in našem virtualnem mladinskem centru. Posebnost 
Jesenske avanture so predstavljala medkoordinatorska 
sodelovanja znotraj posameznih predvidenih aktivnosti.    

Program jesenske avanture je bil sestavljen iz treh sklopov: 
Izleti (Bowling in Zmaji v Zavetišču II – noč črnih mačk in 
psov), Kreativni maraton (KLIK – spoznavanje praktične 
fotografije, Ulična galerija ODNOS Praznovanje/Vsakodnevje 
– otvoritev razstave in otvoritev 3D razstave na DigiMC) in 
Samo za punce (Girls rock – jesenska dogodivščina in Čas 
za punce v Čamcu).   

Aktivnosti v sklopu Jesenske avanture so skupaj trajale 72,5 
ur, udeležilo se jih je 95 mladih, pri aktivnostih so prostovoljci 
sodelovali 14-krat, mladi so aktivnosti fasilitirali 30%. 71,6 
% udeleženk je bilo deklet, najmočnejša starostna skupina 
je bila 13–15 let (43,2 %), sledi ji 16–19 (18,9 %) ter 10–12 
(15,8 %). Evalvacijo po aktivnosti je rešilo 18 udeležencev, s 
povprečno oceno 4,8.

Veselo zmajevanje Mladih zmajev
Veselo zmajevanje je decembrski program Mladih zmajev, 
namenjen mladim do 29. leta in temelji na t.i. dnevnih sobah 
v mestu, ki se s svojimi aktivnostmi pridružujejo prazničnemu 
vzdušju v Ljubljani in širše. Namen Veselega zmajevanja 
je vzpostavljanje in krepitev vezi z mladostniki ter same 
skupnosti mladinskega centra kot takega. Sočutje, osrednjo 
vrednoto prazničnega decembra 2021, smo raziskovali preko 
poglobljenih pogovorov in raznovrstnih delavnic, v praksi pa 
ga izrazili preko zbiranja raznih potrebščin in hrane ter v obliki 
sočutnih dejanj v lokalnem okolju. 

Tekom Veselega zmajevanja je bilo izvedenih 9 aktivnosti, 
od tega so tri potekale večkrat –  Čajanka pod lučkami 
na skupnostnem centru Borc, Potopisna predavanja na 
Ljubi in Dragu in peka piškotov v Mladih zmajih Bežigrad. 
Aktivnosti so skupaj trajale 85 ur in se jih je udeležilo 184 
mladostnikov ter 30 prostovoljcev, ki so fasilitirali kar 61 % 
decembrskega programa. Med udeleženci je bilo 54,3 % 
punc, najštevilčnejše zastopana starostna kategorija je bila 
10–12 let (35,3 %), sledi ji starostna kategorija 13–15 let 
(23,9 % ) in srednješolska populacija 16–19 let (13 %). Po 
aktivnosti je evalvacijo rešilo 54 udeležencev, s povprečno 
oceno 4,8.
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A.3.3 Program Basement

Program Basement z dobrimi tehničnimi pogoji, 
medgeneracijskim kadrom in mentorsko podporo predstavlja 
okolje za razvoj umetniške dejavnosti. Mladi vstopajo v program 
s svojimi idejami in se učijo dela s tehnično opremo, vsebinsko 
pripravo, izpeljave kreativnih idej in končne produkcije. 
Pomemben del je učenje poštenega kulturnega upravljanja in 
promocije. Basement je prostor za vadbo glasbenih skupin, 
koncerte, okrogle mize, delavnice, nastope gledaliških ali 
plesnih skupin in produkcijo avdio izdelkov. Prav tako je učna 
baza za mnoge neformalne tehnične poklice s področja kulture 
(tonski tehnik, producent, lučkar, multimedijec …). Program 
Basement upravlja tudi lastni Youtube kanal.

V času epidemije so se nekatere aktivnosti (vadbe skupin) 
začasno ustavile in nadaljevale avgusta 2021, ves čas pa je 
potekalo produkcijsko delo. Prišlo je tudi do menjav v tehnični 
ekipi, saj nas je zapustila glavna lučna mojstrica, ki smo jo 
nadomestili z mlado prostovoljko. Eden izmed producentov je 
odpotoval v tujino, nadomestil ga je mlad tonski tehnik. Rok 
Molnar je prevzel celotno producentsko delo v studiu. Spomladi 
2021 smo k sodelovanju povabili študente IAMa, odzvalo 
se je pet študentov, ki so pri nas opravili študijsko prakso. 
Največji zalogaj so bila snemanja Hit betona 2020 in snemanje 
zmagovalne pesmi Hit betona 2021. Producent Rok Molnar 
sodeluje tudi v skupnem projektu z Dallas records, kjer snemajo 
priredbo ene izmed punk klasik na sodoben način, kjer gre za 
sodelovanje znanih, uveljavljenih glasbenikov in mladih. 
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A.3.4 Individualna psihosocialna podpora

Individualno svetovanje je namenjeno mladim od 10 do 
29 let, ki iščejo osebo, s katero se lahko pogovorijo, ko so 
v stiski. Vključijo se lahko mladi, ki obiskujejo programe 
mladinskih centrov v Mreži MC Ljubljana. Namenjeno je 
razbremenitvi in kakovostnejšemu obvladovanju težav oz. 
življenjskih izzivov. Še posebej je psihosocialna podpora 
mladim ključnega pomena v času epidemije, ko tudi 
mladi doživljajo večje stiske. Podporo jim nudimo preko 
številnih kanalov – telefonsko, preko video klica, digitalnega 
mladinskega centra DigiMC. Na ta način, tudi v primeru 
fizične distance, vedno ostajamo v stiku z mladimi, tako s 
tistimi, ki so v svetovanja vključeni od prej, kot s tistimi, ki 
pomoč poiščejo na novo.

Podpora je namenjena tudi mladinskim delavcem, kadar 
se pri svojem delu srečujejo s težjo problematiko (npr. 
rizična vedenja mladih, duševne stiske, nasilje v družini, 
zlorabe). Najboljše načine delovanja za mlade iščemo preko 
intervizijskih srečanj, individualnih pogovorov ali obiskov 
svetovalke v mladinskih centrih. Za mlade izdelamo načrte 
pomoči in po potrebi vključimo tudi vladne in nevladne 
organizacije. 

Mobilna psihosocialna svetovalka je izvedla 89 aktivnosti, 
od tega 4 krizna posredovanja ob samomorilnem vedenju 
in sumu zanemarjanja oz. nasilja v družini, 40 individualnih 
svetovanj mladim preko zasebnih sporočil, 6 svetovanj 
preko video klica, 4 svetovanja preko telefona ali klica in 
eno svetovanje v živo. Opravila je 14 intervizij v mladinskih 
centrih, 3 podpore mladinskim delavcem preko telefona, 2 
individualna pogovora z mladinskimi delavci, en skupinski 
posvet mladinskih delavcev in 6 obiskov v mladinskih centrih. 
Izvedeno je bilo tudi 8 izobraževanj za mladinske delavce. 
V psihosocialno podporo je bilo vključenih skupaj 65 mladih 
(šteti so obiski).

V sobi svetovalnica digitalnega mladinskega centra DigiMC je 
bilo v letu 2021 izvedeno 146 aktivnosti, ki se jih je udeležilo 
380 mladih (šteti so obiski), opravljenih pa je bilo tudi 259 ur 
fasilitacije mladih. 

V tem letu se je pokazalo, da program mobilnega 
psihosocialnega svetovanja postaja prepoznaven tudi 
navzven. Sodelovali smo v raziskavi Podporne mreže mladih 
v psihosocialnih stiskah. Mobilna psihosocialna svetovalka 
je bila gostja na okrogli mizi o duševnem zdravju mladih, 
ki jo je organiziral Mladinski svet Slovenije. Povabili so 
nas k pripravi izobraževanj za delavce Mestne knjižnice 
Ljubljana, za mladinske delavce mladinskega centra Idrija in 
za udeležence mednarodnega projekta, ki ga izvaja mreža 
MaMa.
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B. Medorganizacijsko sodelovanje

Veliko pozornost namenimo sodelovanju na lokalni, 
regionalni in mednarodni ravni. Zavedamo se pomena 
mednarodnega udejstvovanja, sploh pri mladih 
z manj priložnostmi. Udeležba mladih v tovrstnih 

B.1 MEDNARODNO SODELOVANJE

Veliko pozornost namenimo 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.

B.1.1 Program Erasmus +

Projekt #Youth too
Projekt Youth Too želi z izobraževanjem in spletno 
kampanjo spodbuditi zavedanje o nasilju v ljubezenskih 
odnosih mladih in ga preprečiti. Usposabljanja zajemajo 
teme: neenakost med spoloma kot podlago za nasilje 
v ljubezenskih odnosih, organiziranje kampanje z 
uporabo družbenih omrežij in usposabljanje o tem, 
kako narediti kratke videoposnetke primerne za splet. 
Na to temo bomo izdelali priročnik, ki bo preveden v 
uradne jezike partnerjev in objavljen na spletu. Projekt 
naj bi trajal od oktobra 2019 do decembra 2020. Zaradi 
pandemije SARS-COVID2 se je projekt prekinil in naj bi 
se nadaljeval jeseni 2021.
Pri projektu smo sklenili partnerstvo z vodilno 
organizacijo NVO PRIMA iz Črne gore, ostali partnerji 
so iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, 
Estonije, Grčije, Italije, Makedonije in Srbije.

Erasmus praksa
V letu 2021 smo gostili 6 študentk Erasmus prakse (iz 
Belgije, Francije in Češke) kot podporo programom v 
četrtnih mladinskih centrih in na terenu.

programih prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin, 
ki pripomorejo k boljši socialni in ekonomski integraciji 
mladih v družbo.

Mladinska izmenja
V jeseni 2021 smo načrtovali udeležbo mladih na 
mladinski izmenjavi na Nizozemskem z naslovom 
Personal development: Explore yourself, have impact 
on others. Izmenjava je nastala kot nadaljevanje 
sodelovanja in soustvarjanja med mladimi, ki smo jih 
leta 2019 gostili v Ljubljani. Žal je bila zaradi situacije 
izmenjava ponovno prestavljena v leto 2022.
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B.1.2 Ustvarjalna Evropa

Bite of Art 1.0
V okviru projekta Bite of Art (Naj te ugrizne umetnost) 
smo z uporabo novih orodij za privabljanje nove in 
mlade publike v sodobno umetnost razvijali inovativni 
poslovni model. Le ta je predstavljal skupno vizijo 
kulturnih in umetniških organizacij iz Španije, Slovenije 
in Srbije. V projektu sta sodelovali dve slovenski 
organizaciji. Mladi zmaji smo skrbeli za potek projekta 
v Ljubljani, predvsem za izvedbo umetniških dogodkov 
mladih in za mlade ter izobraževalnih aktivnosti. 
Koordinirali smo izvajanja posameznih dogodkov 
sodobne umetnosti v Ljubljani in sodelovali pri razvoju 
poslovnega modela. Zavod TiPovej! je skrbel za 
kordinacijo projekta na nacionalni ravni, za inovativne 
rešitve v poslovnem modelu in za komunikacijo 
izvajalcev kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti.  V 
okviru projekta smo omogočili otvoritev dveh razstav:

 ► Ljubljana / 18. februar–8. marec 2021 / galerija 
Cirkulacija 2/razstava, Najemnina + stroški, 
skupine Kvadratni meter.  Umetniško aktivistična 
instalacija se je ukvarjala z bivanjsko problematiko 
v lokalnem in evropskem prostoru. S projektom 
se je skupina fokusirala na konkretne vzroke 
bivanjskih tesnob mlajših generacij in delavskega 
razreda ter na neizogibne eksistencialne posledice 
in kontradikcije.

S pomočjo tehnologije (BITE360) se je skupinska 
razstava študentov ALU, Ne postopaj, danes je 
kataklizma, posnela in ponuja virtualno voden ogled še 
po zaključku. 

Zaključek dogodka je bila mednarodna konferenca, ki je 
bila v Beogradu, 16.–19. 11. 2021.

Partnersko so sodelovali:
Balkan Urban Movement (BUM) – vodilni partner, 
Belgrade Cultural Center (KCB), Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana (CMCV), Backslash, 
Color Media Communications (CMC), CONNECT 
International (CI), TiPovej!.
 

B.1.3 Program Evropa za državljane, Mreže mest

Evropska živa knjižnica za mlade državljane 
(EUROPEAN LIVING LIBRARY FOR YOUNG 
CITIZENS)
Z namenom, da mladim predstavimo trenutno 
kompleksno politično situacijo v EU, smo v Črnučah, 
pred mladinskim centrom planirali organizacijo 
mednarodne žive knjižnice, kar smo morali zaradi 
epidemije prestaviti na leto 2022. 

Zaradi epidemije smo lahko v okviru tega projekta 
sodelovali le pri organizaciji mednarodne žive knjižnice, 
ki so jo partnerji organizirali v Grčiji poleti. Nabrali smo 
katalog živih knjig, torej ljudi z osebnimi zgodbami, 
ki so si jih lahko obiskovalci brezplačno izposodili. 

Izposoja žive knjige je potekala v zasebnem pogovoru, kjer 
so obiskovalci lahko živo knjigo marsikaj vprašali. Sodelavci 
projekta (knjižničarji in prostovoljci) so skrbeli za varen 
prostor. Žive knjige so bili predstavniki 4 določenih ciljnih 
skupin: mladi, do 30 let, starejši, nad 65 let, ženske, migranti. 

Poleg grške izvedbe se bodo žive knjižnice v letu 2022 
izvedle še v Sloveniji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini in 
Španiji, odvisno od ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. 
Pomemben del projekta je produkcija kratkih izobraževalnih 
filmov, izobraževalne delavnice in medijska kampanja po 
družbenih omrežjih, zato smo v Grčiji tudi že naredili prve 
posnetke. 

 ► Beograd / 23. februar–28. februar 2021 / galerija KC 
Magacin / razstava, My room is government office, 
skupine KABINET 553.  Multimedijska, umetniška 
instalacija, ki je injicirala percepcijo, spraševanje in 
razumevanje petih ključnih evropskih vrednot: mir, 
solidarnost, svoboda posameznika, enakost, toleranca.   
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B.1.4 Program Evropska solidarnostna enota

Evropsko prostovoljstvo
Na področju mednarodnega prostovoljstva, 
neformalnega učenja in pridobivanja kompetenc 
skozi mednarodno prostovoljno delo, s poudarkom na 
možnostih udeležbe mladih v programih Erasmus+ 
smo povezani z Zavodom Voluntariat, ki je vodilna 
organizacija v Sloveniji na področju mednarodnega 
prostovoljstva in globalnega učenja. Za ta namen smo 
z njimi kot nosilci prijave in Zavodom TiPovej! spletli 
partnerstvo za ustvarjanje priložnosti za opravljanje 
prostovoljstva za mlado osebo iz tujine v daljšem 
obdobju (do enega leta). Preko prostovoljskega 
projekta, ki se izvaja v okviru programa Evropska 
solidarnostna enota, se je našim vrstam v juniju 2021 
ponovno pridružila mednarodna prostovoljka (za 
dva meseca). Prostovoljka je bila zadolžena za stik 
z mladimi, iskanje in podporo lokalnim mladinskim 
iniciativam.
Osvežili smo tudi Znak kakovosti, ki ga potrebujejo 
organizacije za kakovostno spremljanje, podporo in 
gostovanje prostovoljcem oziroma prostovoljskim 
projektom v sklopu programa Evropska solidarnostna 
enota (ESE).

Uspešna prijava projekta Borc Živi v sklopu 
programa Evropska solidarnostna enota 
S projektom “Borc živi” združujemo pozitivne učinke 
sodelovanja mladih pri idejni zasnovi, izvedbi in 
organizaciji lokalnih prostovoljskih projektov. 

V letu 2022 bomo izvedli serijo aktivnosti in dejavnosti, 
ki uporabljajo umetnost in ustvarjalnost za izpodbijanje 
družbenih, kulturnih in “well being” neenakosti ter 
izboljšujejo kakovost življenja vseh prebivalcev 
soseske ob Borcu. Širša vizija je uporabiti kreativni 
potencial mladih in ga usmeriti v ustvarjanje gibanja 
oz. skupnosti, ki s svojim obstojem, delovanjem in 
vrednotami (transparentnost, solidarnost, zaupanje, 
bratstvo/sestrstvo, odgovornost) mladim daje prostor za 
soustvarjanje, soodločanje in soupravljanje družbene 
realnosti. Projekt bo trajal od januarja 2022 do konca 
decembra 2022.

B.1.5 Drugi mednarodni projekti

InterCity Youth
Sodelovali smo pri pripravi 10. mednarodne konference 
mreže mest InterCity Youth – Participacija 3.0 (delovni 
naslov), ki naj bi se po planu odvijala med 30. 11. in 
2. 12. 2021 v Ljubljani. Namen vsakoletne konference 
je, da na enem mestu zbere uslužbence evropskih 
občin, pristojne za področje mladine, politike in vodje 
mladinskih centrov. Tako omogoči vzajemno učenje, 
izmenjavo dobrih praks, izmenjavo izkušenj in razpravo 
o aktualnih temah, povezanih z njihovim področjem 
dela. Vse to prispeva h kakovostnejšemu mladinskemu 
delu na lokalni ravni in njegovi vidnosti. Konferenco, 
ki spada pod spremljevalni program predsedovanja 
Slovenije Svetu EU na področju mladine, ob 
gostiteljstvu Mestne občine Ljubljana in sodelovanju z 
JZ Mladi zmaji organizirajo Zavod Movit, Nacionalna 
agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in 
Evropska solidarnostna enota, partnerske Nacionalne 
agencije iz Nemčije, Nizozemske, Švedske, Litve, 
Hrvaške v sodelovanju z InterCity Youth Network in 
Uradom RS za mladino. Zaradi epidemije je konferenca 
prestavljena na junij 2022.

Priprave na gostovanje španskega umetnika 
Escifa v sodelovanju s Kino Šiška in Street Art 
festivalom
Do gostovanja španskega umetnika Escifa ni prišlo 
zaradi neustreznosti fasade (pregroba površina) 
za način poslikave, ki jo je želel umetnik uporabiti 
na objektu Tugomerjeve 2. Mladi zmaji Šiška so 
uspešno sodelovali s stanovalci in upravnikom 
bloka pri pridobivanju soglasja za izvedbo poslikave. 
Tekom postopka so se spletla prijateljstva in podpora 
mladinskemu centru je izjemno narasla. S tem je center 
utrdil pozitivno podobo v skupnosti. Del načrtovanih 
sredstev za mednarodni projekt smo porabili za lokalni 
dogodek Bumerang, katerega rdeča nit je bila pitna 
voda. Z umetniško instalacijo smo prikazali pomen vode 
za celoten planet, torej za človeka, živali in rastline 
ter s tem ozaveščali mladostnike o pomenu vode kot 
osnovnemu pogoju za življenje.
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B.2 Koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana

Mladi zmaji smo koordinator Mreže 17 ljubljanskih 
mladinskih centrov.  V mreži smo povezani z 
Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod 
MISSS), Salezijanskim  mladinskim centrom Kodeljevo 
in Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko 
postajo Moste (Društvo Sezam), Mladinskim centrom 
ULCA (Zavod Bob), z Društvom GOR, s Cono 
Fužine, Cono Most, Cono Korak (CSD Moste Polje), 
Mladinskim centrom Legebitra, Mladinskim centrom Vič 
in Mladinskim središčem Vič.  V letu 2021 se je mreži 
pridružil še MC Polje, ki ga vodi CSD Moste Polje. Še 
naprej bomo sledili skupnemu poslanstvu, da mladim 
v Ljubljani zagotovimo okolje, kjer lahko najdejo tisto, v 
čemer so dobri in se zavedo svoje moči. Mreža odmeva 
s sloganom »Mladim prijateljstvo, mestu navdih«.

Redna srečanja mreže
Članice mreže se srečujejo mesečno, kjer načrtujejo izvajanje 
skupnih aktivnosti in skupno delovanje. V letu 2021 smo imeli 
9 srečanj (5 na Zoomu, 4 v živo), gostitelji so bili Zavod BOB, 
Mladinska postaja Moste, SMC Rakovnik, Zavod MISSS, 
Mladinski center Vič,  Mladi zmaji Zalog (2x), MC Legebitra 
in Zavod BOB. Oktobrsko in novembrsko srečanje, ki sta bili 
namenjeni uglaševanju članic sta bili moderirani in grafično 
fasilitirani s podporo zunanjih izvajalk, kar je organiziral javni 
zavod Mladi zmaji.   

Razvoj blagovne znamke   
Skrbeli smo za vzdrževanje in skupno soustvarjanje 
utripa spletne strani Mreže mladinskih centrov Ljubljana 
in promocijske materiale. Za leto 2021 smo pripravili 
komunikacijski načrt Mreže, ki je usmerjen v graditev 
prepoznavnosti mreže in mladinskega dela ter usklajen 
z načrtom dela. Natisnili smo nalepke. V sodelovanju z 
Ljubljanskim potniškim prometom smo lokacije mladinskih 
centrov uvrstili na avtobusne LCD prikazovalnike organizacij, 
ki so v bližini avtobusnih postajališč LPP. Skrbeli smo za 
informiranje o Mreži v okviru PR MOL.

Skupna akcija Mreže MC Ljubljana – Fusbaliga 
2021
4. junija smo v sodelovanju s partnerji Mreže mladinskih 
centrov Ljubljana in mreže Preventivni programi za mlade 
Slovenije izvedli hibridni dogodek. Potekal je na 5 različnih 
lokacijah (Cona Fužine, Ljuba in Drago, SMC Kodeljevo, 
Skala Salesianum in Mladinska postaja Moste), ki jih je 
povezal direkten prenos na FB strani Mladi zmaji, ki ga 
je pripravila mlada ekipa Studia Uho. Poleg tekmovanj 
v ročnem nogometu in strelastiki so se predstavili cirkus 
Fuskabo in umetnik Urh Mlakar - UM ter številne mladinske 
organizacije. Moderatorja in komentatorja prenosa sta 
bila Matic Munc in Urh Mlakar. Akcija je bila namenjena 
druženju, predstavitvi ponudbe Mreže mladim, mladinskim 
organizacijam in odločevalcem. Praznovanje fairplaya, 
tovarištva, nediskriminacije, povezovanje brez omejitev je 
šlo z roko v roki z zaključkom UEFA Evropskega prvenstva 
v nogometu do 21 let, ki je potekal tudi v Ljubljani. K 
sodelovanju pri promociji prvenstva nas je povabilo mesto, 
ki je poskrbelo za nabavo in potisk pet novih miz za ročni 
nogomet, ki bodo na voljo mladim v različnih centrih mreže. 
Prenos v živo si je na spletu ogledalo več kot 600 ljudi, 
obiskovalcev na posameznih lokacijah je bilo skupaj še okoli 
300.

Strokovni razvoj mladinskih delavcev
Za mladinske delavce smo v letu 2021 izvedli 8 izobraževanj. 
Obravnavali smo teme: anksioznost pri mladih, uporaba 
stop-motion animacije pri naslavljanju LGBT tematik, 
psihološki in socialni vidiki pandemije, samomorilno vedenje 
pri mladih, izbrane vsebine travme za mladinsko delo, pasti 
spleta, uporaba alkohola med mladimi in medvrstniško 
nasilje. V izvedbo smo vključili zunanje strokovnjake in 
organizacije. Izobraževanj se je udeležilo 59 mladinskih 
delavcev, študentov in prostovoljcev iz 13 mladinskih centrov 
in iz Družinskega centra Mala ulica. Eno izobraževanje je 
odpadlo zaradi premajhnega števila prijavljenih udeležencev. 
V decembru je bila izvedena letna konferenca o duševnem 
zdravju mladih. 
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B.3 TAM - TAMova Ulična galerija na Vegovi

V sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom smo v letu 2021 za eno 
leto postali kurator TAM-TAMove Ulične galerije na Vegovi 
ulici v Ljubljani. V ta namen smo objavili celoletno javno 
povabilo v natečaju TAM-TAMova Ulična galerija. Gre za cikel 
12 razstav na mesečni ravni, od marca 2021 do marca 2022. 
Namen povabila je spodbujanje in opolnomočenje mladih 
umetnikov, ki skozi svoja dela lahko predstavijo interpretacijo 
sodobnosti in dobijo prostor za razstavo svojih izdelkov 
v središču Ljubljane. Cilj je tudi spodbujanje družbene 
kritičnosti in angažiranja, ki spodbuja mlade v participacijo 
in nadaljnje razmišljanje. Od marca do decembra 2021 je 
bilo razpisanih 10 tem in izvedenih 10 razstav, 28 izbranih 
del mladih, ki so jih izbirale 4 mlade osebe, ki so sestavljale 
komisijo. Izbor del je potekal mesečno. Vsako otvoritev 
razstave je spremljal dogodek s spremljajočim programom, 
katerega gostitelj je mobilni mladinski center Ljuba in Drago. 
Skupaj je bilo izvedenih 15 različnih aktivnosti (otvoritve 
in srečanja komisije). Skupno smo prejeli 125 del. Dela, ki 
niso bila izbrana, smo razstavili v Virtualni galeriji, DigiMC. 
Skupno smo organizirali 6 spletnih razstav Ulične galerije.
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B.4 Mreže

Preventivni programi za mlade 
Mladi zmaji smo vključeni v nacionalno multidisciplinarno 
mrežo strokovnih delavk in delavcev, ki združuje predstavnike 
vladnih in nevladnih organizacij na področju socialnega 
varstva in mladinskega dela. Vključene organizacije izvajamo 
preventivne programe ter programe podpore in pomoči 
otrokom in mladostnikom prikrajšanih za primerno družinsko 
življenje ter s težavami v odraščanju.  V mreži deluje 16 
vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi vsako leto 
pripravimo skupinsko akcijo Fusbaliga. Letos smo dogodek 
pripravili v okviru skupne akcije Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana ob dogajanju zaključka Evropskega prvenstva v 
nogometu do 21 let. 

Mreža Mlada ulica
Sodelujemo v Mreži mlada ulica, ki skrbi in koordinira 
organizacije, ki izvajajo mladinsko ulično delo. V mreži 
sodelujejo še Zavod Bob (koordinator), Mladinska Postaja 
Moste, Zavod MISSS, Cirkokrog, Mladinski svet Slovenije, 
SKALA – Center priložnosti za otroke in mlade, MC Krško 
in MC Zagorje ob Savi. V prvem polletju smo preko mreže 
uspešno izvedli usposabljanje za nove mladinske ulične 
delavce, ki so se ga udeležili tudi 4-je prostovoljci /študentje 
Mladih zmajev, v drugem delu pa je mreža izvedla še dve 
tematski usposabljanji za mladinske delavce in izdala skupek 
standardov za izvajanje mladinskega uličnega dela.

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. Mreža vključuje 50 članic, ki opravljajo dejavnosti 
mladinskega centra. Mladi zmaji se redno udeležujemo 
klubov in posvetov MaMe, kjer prispevamo svoje znanje in 
izkušnje. Smo pobudniki, da se je v okviru MaMe oblikovala 
delovna skupina digitalnih mladinskih centrov. 11. novembra 
smo se udeležili Kluba Mreže v Brežicah, kjer smo predstavili 
svojo izkušnjo uporabe programa Logbook za merjenje 
kakovosti mladinskega dela. 

Mreža KROJ 
Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem 
polju, ki spodbujajo mlade k načrtovanju kariere, da karierno 
pot načrtujejo. Mladim pomagamo s tem, da jim omogočamo 
dostop do kakovostnih informacij in si prizadevamo biti 
prostor za razvoj potencialov. Sestavljamo jo organizacije: 
Zavod Nefiks, Zavod Mepi, Zavod BoB, Javni zavod Mladi 

Prava zveza
Prava zveza je povezava šestih organizacij, ki se pod 
okriljem društva Ključ združujejo proti trgovini z ljudmi in 
za nenasilje. Vsako leto v okviru mreže izvedemo različne 
aktivnosti, med drugim aktivnost za mlade na Plati v Zalogu, 
informiranje mimoidočih na stojnici na Prešernovem trgu ob 
zaključku šolskega leta ter jesenski koncert. S projektom 
želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja, 
lastno nasilno vedenje in da znajo v primerih nasilja ustrezno 
ukrepati. Organiziramo dve izobraževanji glede pomembnih 
tematik s področja nenasilja in trgovine z ljudmi. Iz mreže 
je izstopila ZPMS, priključilo pa se je Združenje za MOČ. V 
začetku 2021 se je Prava zveza začela intenzivno ukvarjati z 
nevarnostmi spletnega nasilja in začela načrtovati aktivnosti v 
smeri preventive.

zmaji, Mladinska postaja Moste, Zavod Voluntariat, 
Mreža MaMa, Zavod TiPovej. Verjamemo v medsebojni 
prenos znanja, zato organiziramo usposabljanja na teme 
kariernega razvoja mladih. Povezujejo nas skupni projekti 
in organizacija skupnih dogodkov mreže.
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B.5 Dogodki

V sodelovanju z MOL prispevamo pri akcijah in 
dogodkih mesta kot so: kampanja Človek, čuvaj svoje 
mesto, Evropski teden mobilnosti, festival Bobri, Arena 
mladih, Sejem Narava zdravje ipd.

ŠiškaOpen
ČMC Šiška se je na Šiška Open predstavil s svojo glasbeno 
delavnico, ki je potekala v dveh delih. V prvem delu, se je 
z jam sešnom predstavila glasbena oprema in sam proces 
ustvarjanja glasbe v ČMC Šiška imenovan Glasbene srede, 
mimoidoči pa so se pridružili spontanemu ustvarjanju glasbe. 
V drugem delu smo podrobneje predstavili NI Maschine, s 
pomočjo katerega smo izdelali avtorsko glasbo na samem 
dogodku. Celoten čas delavnice je bil osrednji poudarek na 
aktivni participaciji mimoidočih in snemanje utripa samega 
dogodka. Na povabilo Alternative Ljubljana se je ČMC 
Šiška v sklopu Šiška Open pridružil grafiterski delavnici 
Grafitarnica, na kateri so mladi izdelali grafit na steni v 
podhodu Kina Šiška in se udeležili vodenega ogleda grafitov 
po Ljubljani. 

Sejem Narava Zdravje 
Mladi zmaji smo oktobra v okviru MOLove četrti predstavili 
na, zaradi koronavirusa, močno okrnjenem tradicionalnem 
sejmu Narava Zdravje. V ambientu mobilnega mladinskega 
centra Ljuba in Drago smo na zunanjem prostoru sejma širši 
javnosti in mladim predstavili priložnosti za prostovoljce, 
program Mestnega inkubatorja, Mobilnega psihosocialnega 
svetovanja ter umetniškega programa Basement in jih 
navduševali za aktivno soustvarjanje z nami.

Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje 
Bobri
Od 18. septembra do 2. oktobra 2021 je v Ljubljani potekal 
že 13. festival, ki tradicionalno prinaša številne brezplačne 
kulturne prireditve. V okviru festivala smo načrtovali delavnico 
ulične umetnosti, a žal ni bil izpolnjen pogoj za realizacijo – 
uspešno izpeljana obravnava predloga za razširitev obsega 
dovoljenih mest za grafitiranje na zunanji steni ČMC Črnuče. 
S podpornim sodelovanjem v okviru festivala Bobri želimo 
dolgo vzhodno steno Kulturnega doma Črnuče, kjer je tudi 
naš vhod v Četrtni mladinski center Mladi zmaji Črnuče, 
sanirati od naključnega pisanja in risanja. 

Evropski teden mobilnosti 2021
Evropskemu tednu mobilnosti 2021 smo se pridružili z 
mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago, kjer smo preko 
enodnevne aktivnosti krepili sporočilo ETM »Živi zdravo, 
potuj trajnostno!«. Aktivnost je potekala na rednem terenu pri 
osnovni šoli v Kašlju, z njo pa smo mlade in lokalno skupnost 
osveščali o pomenu zdravega načina življenja in trajnostne 
mobilnosti. Poleg tega smo naslavljali potrebe po aktivnem 
soustvarjanju okolja mladih v katerem živijo, potrebo mladih 
po gibanju in potrebo mladih po pripadanju skupnosti.
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C. Podporne aktivnosti

Da ostajamo vodilen, inovativen, strokoven, kreativen in 
viden akter na področju mladinskega dela, zagotavljamo 
s komunikacijsko, strokovno, analitično, finančno in 

C.1 Komunikacija in promocija

C.1.1 Spletna stran

Stran www.mladizmaji.si je vstopna točka v svet Mladih 
zmajev. Namenjena je informiranju o programih, dogodkih, 
prostorih, zaposlenih, javnih povabilih ipd. V letu 2021 smo 
izvedli tehnične izboljšave. 

Ob zamenjavi vzdrževalca spletne strani smo bili konec 
marca primorani na novo vzpostaviti merjenje statistik 
spletne strani. Za spletno stran smo v letu 2021 pripravili 63 
novic, kar pomeni dobrih 5 prispevkov na mesec. Na spletni 
strani smo od 23. 3. do 31. 12. zabeležili 13.931 edinstvenih 
uporabnikov, ki so opravili 47.138 ogledov strani, kar 
pomeni, da so si v povprečju ogledali 3,4 strani v skupaj 

drugo podporo, kar nam omogoča kakovostno izvajanje 
mladinskega dela in soustvarjanje rešitev za boljšo 
kakovost življenja v mestu.

23.501 seji. Najbolj brane vsebine leta so bile: informacije 
o prostorih in programih, urnik dogajanja, razpisi za nove 
sodelavce, poletna avantura 2021, ekipa Mladih zmajev, 
natečaj Ulične galerije. 59,6 % uporabnikov dostopa preko 
mobilnega telefona, 39,9 % pa preko osebnega računalnika.   

V začetku leta smo pripravili novo strategijo 
komuniciranja, ki je odgovor na nenehno spreminjajoče 
se trende komuniciranja ter potrebo po posodobitvi 
izvajanja komunikacijskih aktivnosti. Nova strategija v 
središče postavlja spletno stran, optimizacijo aktivnosti 
na družbenih omrežjih in uporabe digitalnih tehnologij 
ter interno reorganizacijo izvajanja komunikacijskih 
aktivnosti. Komunikacijski kanali Facebook, Instagram in 
spletna stran so dobili strategijo in vodjo.



56 Letno poroči lo 2021

C.1.2 Družabna omrežja

Najbolj korenite posodobitve v okviru nove 
komunikacijske strategije so bila deležna naša 
družbena omrežja Facebook in Instagram. 
Posodobitev in optimizacija se najbolj odraža na 
številu naših strani/profilov, načinu vodenja in 
objavljanja na omrežjih FB in IG.

Za učinkovitejšo komunikacijo smo v letu 2020 vzpostavili 
skupino SOMI, ki podpira krepitev prepoznavnosti 
posameznih profilov. Programe Mladih zmajev želimo 
približati populaciji, ki še ni seznanjena z delovanjem 
zavoda.
Upravljamo 7 profilov: mladizmaji, basementzmaji, 
mladizmajibezigrad, mladizmajisiska, camac_zalog, ljuba_
in_drago, ulicnizmaji. Strani skupaj spremlja 5392 sledilcev, 
kar je 22,64 % več kot konec leta 2020 (4.171 sledilcev). 
S krepitvijo prisotnosti na Instagramu sledimo trendom 
selitve mladih na nova družbena omrežja. Na omenjenih 
straneh smo pripravili 393 objav in 3020 zgodb, skupaj 3413 
aktivnosti (134,09 % več kot v letu 2020 – 1.458 aktivnosti) 
oz. v povprečju 9,35 aktivnosti na dan (v 2020, 8 aktivnosti 
na dan).

C.1.3 Instagram

 ► Za osrednji Instagram račun Mladi zmaji smo pripravili 
914 aktivnosti, 102 objav in 812 zgodb, s katerimi smo 
do 31. 12. 2021 pridobili 1706 sledilcev (do 31. 12. 2020 
smo imeli 1354 sledilcev), kar pomeni letno rast za 
20,63 %

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče, 
basementzmaji, smo pripravili 362 aktivnosti, 54 objav 
in 308 zgodb, s katerimi smo do 31. 12. 2021 pridobili 
733 sledilcev (do 31. 12. 2020 smo imeli 573 sledilcev), 
kar pomeni letno rast za 21,83 %.

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Bežigrad smo pripravili 
532 aktivnosti, 64 objav in 468 zgodb, s katerimi smo 
do 31. 12. 2021 pridobili 660 sledilcev (do 31. 12. 2020 
smo imeli 495 sledilcev), kar pomeni letno rast za 25 %. 

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Šiška smo pripravili 273 
aktivnosti, 33 objav in 240 zgodb, s katerimi smo do 31. 
12. 2021 pridobili 725 sledilcev (do 31. 12. 2020 smo 
imeli 570 sledilcev), kar pomeni letno rast za 21,38 %.

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Zalog smo pripravili 632 
aktivnosti, 60 objav in 572 zgodb, s katerimi smo do 31. 
12. 2021 pridobili 583 sledilcev (do 31. 12. 2020 smo 
imeli 431 sledilcev), kar pomeni letno rast za 26,07 %.

 ► Za Instagram račun Ulični zmaji smo pripravili 273 
aktivnosti, 46 objav in 227 zgodb, s katerimi smo do 31. 
12. 2021 pridobili 522 sledilcev (do 31. 12. 2020 smo 
imeli 462 sledilcev), kar pomeni letno rast za 11,49 %. 

 ► Za Instagram račun Ljuba in Drago smo pripravili 427 
aktivnosti, 34 objav in 393 zgodb, s katerimi smo do 31. 
12. 2021 pridobili 421 sledilcev (do 31. 12. 2020 smo 
imeli 286 sledilcev), kar pomeni polletno rast za 32,07 %. 
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C.1.4 Facebook

Osrednja FB stran Mladi zmaji (prej Javni zavod Mladi 
Zmaji) je namenjena izpostavljanju aktivnosti, vrednot in 
stališč zavoda. FB stran Mladinski centri Mladi Zmaji in 
FB stran Ljuba in Drago sta namenjeni predstavitvi utripa 
mladinskih centrov oz. mobilnega mladinskega centra. 
Poleg teh strani upravljamo tudi FB strani Basement in do 
polovice leta tudi Radio Basement, ki smo jo kasneje ukinili. 
Zaradi optimizacije smo ukinili tudi FB strani Mladi Zmaji 
Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog ter stran Ulični Zmaji.

Vse strani skupaj konec leta 2021 spremlja 6.383 sledilcev, 
kar v primerjavi z 10.173 konec leta 2020, pomeni letni 
upad sledilcev za 37,2 %. Upad je posledica združevanja 
FB strani, s katerim smo optimizirali komuniciranje in 
ukinitev nekaterih strani.  

Na ključnih FB straneh Mladih zmajev (Mladi Zmaji in 
Mladinski centri Mladi zmaji) imamo skupaj 4760 sledilcev 
(FB Mladi zmaji 3.220 in FB Mladinski centri 1540). K temu 
moramo dodati še Ljubo in Draga s 551 sledilci.   

Skupni doseg objav na osrednji FB strani – Mladi zmaji je 
preko 140.000, najbolj gledana objava (socialni eksperiment 
YouthToo) je dosegla 25.800 ljudi. FB stran Mladinski centri 
Mladi Zmaji je skupaj doseglo 15.000 ljudi, največ naš redni 
tedenski urnik vseh enot. 

Za spremljanje življenja glasbenega studia Basement v 
Črnučah dodatno komuniciramo preko FB strani Basement 
– Mladi zmaji, ki je število sledilcev povečala z 982 konec 
leta 2020 na 1072 (+9,2%). Skupni doseg objav je bil 
14.000.

C.1.5 Srečanja z vodji služb za 
odnose z javnostmi MOL

Vodja komunikacij Mladih zmajev je sodeloval na 9 kolegijih 
Odseka za odnose z javnostmi pri Kabinetu župana. V 
kolegiju PR MOL sodelujejo predstavniki za odnose z 
javnostmi javnih zavodov in podjetij. Rezultat našega 
sodelovanja je večja prepoznavnost zavoda in mladinskega 
sektorja 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 imamo zagotovljen 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. V letu 2021 smo se predstavljali v različnih številkah 
revije Ljubljana in Urban, dogajanje Mladih zmajev pa je bilo 
redno objavljano na spletni strani ljubljana.si. V programu za 
analizo pojavljanja v osrednjih medijih EClipLive beležimo 
86 objav z geslom Javni zavod Mladi Zmaji, od tega 30 na 
internetu (www.dnevnik. si, www.ljubljanainfo.com, www.
rtvslo.si, www.24ur. com ipd.), 42 v tisku (Dnevnik, Delo, 
Večer ipd.), 9 preko tiskovnih agencij (STA), 5 na radiu 
(Radio 1, Radio Bob). V omenjenih objavah niso vštete redne 
objave v lokalnih medijih Ljubljana, Ljubljana.si, Ljubljana 
TV in internem glasilu MOL Urban. V začetku leta 2021 
smo v sodelovanju z zunanjo strokovno sodelavko izvedli 
celostno organizacijsko prenovo komunikacij v okviru nove 
komunikacijske strategije Mladih zmajev. 
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C.2 Prostovoljstvo

Področje prostovoljstvo obsega usposabljanje in mentoriranje 
za prostovoljsko delo (praksa, pripravništvo, tuji praktikanti, 
prostovoljci).

S prostovoljskim delom pri Mladih zmajih mladi (15+) 
pridobijo izkušnje, kompetence in znanja, ki jim omogočajo 
lažji prehod na trg dela, izboljšanje 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 in ob koncu za 
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 
V letu 2021 smo na prakso sprejeli in mentorirali študente iz 
Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete, Fakultete 
za uporabne družbene študije in Inštituta in akademije za 
multimedije. Decembra 2021 smo podpisali tudi dogovor 
z Univerzo Sigmunda Freuda in postali njihova učna 
baza.  Kljub temu, da prostovoljci in praktikantje večino 
prve polovice leta 2021 niso mogli svojega dela opravljati 
nemoteno v mladinskih centrih ali na terenih, smo jih vseeno 
vključili v digitalne oblike mladinskega dela in jim tako 
omogočili pridobivanje kompetenc ter opravljanje študijskih 
obveznosti. Takoj, ko je bilo možno, so opravljali prakso ali 
prostovoljsko delo tudi v živo. 

V letu 2021 je bilo vključenih 209 prostovoljcev in prostovoljk. 
Opravili so 8586 ur prostovoljnega dela.

Naj prostovoljec 2020 in Naj Zmajski prostovoljec 
2020
Organizirali smo interni izbor Naj Zmajski prostovoljec za 
prostovoljce in prostovoljke, ki so bili aktivni v letu 2020. 
Izbrali smo prostovoljko Liro Jurkovič, ki smo jo prijavili tudi 
na natečaj Prostovoljec leta 2020 v organizaciji Mladinskega 
sveta Slovenije, katerega častni pokrovitelj je predsednik RS. 
Letos smo na natečaj prijavili tudi Naj prostovoljski projekt. 
Izbrali smo projekt Radio Basement, ki se uvršča tudi v 
kategorijo mladinski projekt.
 
Naj mentorica prostovoljcem 2020
Tudi letos smo eno od mentoric prijavili na vseslovenski 
natečaj za naj mentorico prostovoljcem v letu 2020. Izbrana 
je bila sodelavka Jerneja Munc. Za prijavo je bila potrebna 
podpora z izjavo vsaj 3 prostovoljk ali prostovoljcev.
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Starost obiskovalcev
Med obiski programov Mladih zmajev (27.547 obiskov) so 
bile najbolj zastopane naslednje starostne skupine:

16–19 let: 24,8 % (6220) (v letu 2020: 17 %);
13-15 let: 22,1 % (5524) (v letu 2020: 28 %);
10–12 let: 21,5 % (5390) (v letu 2020: 17,8 %);
20–25 let: 17,4 % (4351) (v letu 2020: 19,7 %);
26–35 let: 5,9 % (1480) (v letu 2020: 8,4 %);
7–9 let: 4,5 % (1125) (v letu 2020: 5,4 %).

Zadovoljni smo z večjim deležem srednješolcev med 
obiskovalci, saj je to ciljna skupina, ki ji namenjamo 
posebno pozornost. Z večjo odprtostjo dnevnih centrov se 
je pričakovano znova dvignil tudi delež osnovnošolcev starih 
10–12 let, ki so skupaj s starostno skupino 13–15 let najbolj 
pogosti obiskovalci dnevnih centrov.  

V Logbooku beležimo tudi druge starostne skupine: 36–64 let 
(2,9 %) in 1–6 let (0,5 %). Od 27.547 obiskov so v letu 2021 
15.370 oz. 55,8 % obiskov opravili mladi med 15 in 29 let (v 
letu 2020: 12.421 ali 52,33 %).

Največji delež obiska programov Mladih zmajev prispevajo 
obiskovalci dnevnega centra, ki so opravili 14.462 obiskov 
oz. 52,5 % (v letu 2021: 11.612 obiskov oz. 48,97 %) od 
skupno 27.547 obiskov programov Mladih zmajev. Ti so 
praviloma mlajši (10–15 let), ki se pridejo v center predvsem 
družit in kratkočasit v okviru organiziranih aktivnosti.

C.3 Statistike in analize

Tretje leto zapored statistiko obiskov v mladinskih centrih 
beležimo s pomočjo orodja Logbook.

V letu 2021 smo izvedli 3409 (v letu 2020: 2609) različnih 
aktivnosti, skupaj 10.971 ur programa (v letu 2020: 8401 
ur), ki se ga je udeležilo okoli 2500 različnih mladih, starih 
od 10 do 29 let in dodatno še 209 prostovoljcev, ki so 
opravili 27.547 obiskov aktivnosti (obiski vključujejo obiske 
udeležencev aktivnosti in obiske prostovoljcev). V istem 
obdobju lani smo zabeležili 23.735 obiskov, kar pomeni, 
da beležimo v letu 2021 za 16 % več obiskov programov, 
kot leto prej, kar kaže na uspešno izvedene prilagoditve 
potrebam mladih v času omejitev in ukrepov, je pa tudi 
posledica večje odprtosti dnevnih centrov v letu 2021. Veseli 
dejstvo, da je število ur aktivnosti, kljub omejitvam in ukrepom 
preseglo nivo let pred pojavom koronavirusa (v letu 2021: 
10.971 ur, v letu 2019: 10.253 ur), medtem ko je zaznati 
rahel upad obiska v primerjavi s predkoronskim letom 2019, 
ko smo v celem letu zabeležili le 3,6 % (28.277 obiskov) višji 
obisk.*
 
* Rahel upad obiska v primerjavi s predkoronskim obdobjem 
je predvsem posledica ukrepov in omejitev v času obeh valov 
epidemije, ki je trajala praktično celo prvo polletje (do 15. 6.), 
stalnemu prilagajanju na aktualne ukrepe Vlade RS in NIJZ 
ter manj množičnemu obisku programov, kar je posledica 
načrtne usmerjenosti zavoda v projektno – individualno 
ali skupinsko delo z mladimi (mladinske pobude, Mestni 
inkubator, individualno svetovanje, projektno delo). Rezultat 

teh je večja kakovost aktivnosti in večji delež fasilitiranja oz. 
soustvarjanja aktivnosti s strani mladih. Primerjalni podatki 
v medletnih poročilih lahko med seboj rahlo nihajo zaradi 
naknadnih vnosov oz. popravkov v sistemu Logbook.

Prikaz: Starost obiskovalcev 2021



60 Letno poroči lo 2021

Dnevni centri 
Dnevni centri so bili v letu 2021 odprti 4656 ur oz. skupaj 
1000 dni (v letu 2020 4057 ur oz. skupaj 880 dni). Vrata 
dnevnih centrov so bila odprta za 14,77 % več kot v 
koronskem letu 2020 in 13,9 % manj kot v predkoronskem 
letu 2019.  

Mladi zmaji Zalog: 1211 ur (250 dni) 
Mladi zmaji Šiška: 1211 ur (250 dni) 
Mladi zmaji Bežigrad: 1211 ur (250 dni) 
Mladi zmaji Črnuče: 1023 (250 dni)

Načrtovani obseg odprtosti dnevnih centrov v letu 2021 
je bil 5652 ur oz. 304 dni za posamezni četrtni mladinski 
center. Zaradi 2. vala epidemije smo imeli na letni ravni 
izpad odprtosti dnevnih centrov v obsegu 996 ur kar 
predstavlja 17,6 % načrtovanega letnega obsega (izpad 
po mesecih: januar: 100 %, februar: 52 %, april: 75 %). Vsak 
posamezen dnevni center zaradi epidemije ni obratoval 
54 dni. V času zaprtja dnevnega centra smo bili mladim na 
voljo za individualno podporo.  Dnevni centri so bili v času 

obratovanja v povprečju mladim na voljo 18,6 ur na dan 
(v letu 2020 18,5 ur) oz. vsak center v povprečju 4,65 (v 
letu 2020 4,6 ur), pri čemer so upoštevani delovni dnevi od 
ponedeljka do sobote.*

Tudi v koronskem letu 2021 smo ohranili široko dostopnost 
naših centrov za mlade. Do razlik v odprtosti dnevnih centrov 
prihaja zaradi krajše odprtosti dnevnega centra v Črnučah, 
kjer je bil dnevni center večji del leta na voljo od 13. do 17. 
ure, saj daje večji poudarek projektnemu delu z mladimi v 
programih Basement.
 
*Ure odprtosti (4656) delimo z delovnimi dnevi v l. 2021: 
od 365 dni odštejemo nedelje (52), praznične dela proste 
dneve (9), dneve zaprtosti zaradi epidemije korona virusa 
(54) ter morebitne dneve kolektivnih dopustov. V letu 2021 
so bili dnevni centri Mladih zmajev na voljo 250 delovnih dni 
(od načrtovanih 304 dni) - upoštevani so delovni dnevi od 
ponedeljka do sobote.

Prikaz: Odprtost dnevnih centrov
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Prikaz: Odprtost dnevnih centrov

Spolna struktura 
Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev prevladujejo fantje. 
Njihov delež se je glede na lansko leto povečal za 2,6 % na 
58,2 %. Delež punc se je znižal za 2,6 % na 41,6 %. Porast 
deleža fantov gre predvsem na račun običajnega večjega 
obiska dnevnih centrov s strani fantov. Možnost pri beleženju 
spolne strukture je vnos nebinarnih oseb. Delež teh je bil 0,2 %.
Zadnjih 6 let smo opažali počasen, a vztrajen 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 %, l. 2020: 44,2 % - v letu 2021 
pa je ta spet zanihal nekoliko navzdol na 41,6 %.  

Prikaz: Primerjava deleža deklet in fantov

Prikaz: Primerjava deleža deklet po letih
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Prostovoljci
V letu 2021 je bilo vključenih 209 prostovoljcev in prostovoljk. 
Opravili so 8586 ur prostovoljskega dela. 

Ure vseh aktivnosti Mladih zmajev za mlade 
(vključeni vsi programi in aktivnosti Mladih 
zmajev – dnevni centri, ulično delo in projekti na 
zavodski ravni):
Skupaj 10.971 ur programa, kar je za 30,6 % ur programa 
več kot v letu 2020 (8401 ura):

 ►  Mladi zmaji Bežigrad: 1603 ur (v letu 2020: 1294 ur);

 ►  Mladi zmaji Črnuče: 2347 ur (v letu 2020: 2358 ur);

 ►  Mladi zmaji Šiška: 1797 ur (v letu 2020: 1365 ur);

 ►  Mladi zmaji Zalog: 1793 ur (v letu 2020: 1537 ur);

 ►  DigiMC: 1847 ur (v letu 2020: 380; digitalni mladinski 
center se kot samostojno enoto vodi od 1. 11. 2020, pred 
tem se je vpisovalo pod zavodsko raven);

 ►  Ljuba in Drago 424 ur (v letu 2020: 253 ur);

 ►  Ulični zmaji: 384 ur (v letu 2020: 312 ur);

 ►  Zavodska raven: 776 ur (v letu 2020: 903 ur – pred 
1. 11. se je pod zavodsko raven vpisovalo digitalno 
mladinsko delo).   

Število ur fasilitiranja 
Fasilitatorji so mladi, ki sodelujejo pri načrtovanju, organizaciji 
in izvedbi aktivnosti. V letu 2021 je 222 mladih fasilitatorjev 
skupaj opravilo 1822 ur fasilitiranja, kar predstavlja 17 % 
(v letu 2020: 14 %) od skupno 10.971 aktivnosti Mladih 
zmajev. Med fasilitatorji je bilo 41,6 % punc in 58,2 % fantov, 
kar pomeni precejšnjo spremembe v spolni zastopanosti 
fasilitatorjev, saj je bilo v letu 2020 med fasilitatorji 36,3 % 

fantov in 63,7% punc.

Prikaz: Ure vseh aktivnosti Mladih zmajev
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C.4 Javno povabilo 2021

Organizacija Program

ZVEZDE SO BLIZU, Zavod za socialno-gibalni 
razvoj in integracijo (Zavod ZSB)

IGRE BREZ MEJA, poletni program za 
družbeno mreženje mladostnikov in mladostnic 
skozi igrivost in gibanje

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO GOR 
LJUBLJANA

DJ Mladi zmaj 2021

Zavod za sodobno umetniško prakso in teorijo 0.1 / 
Zavod 0.1

GIB:LAB / GIBALNI LABORATORIJ

Zavod 404 Tehno triada – izdelaj svoj avtomatski dozirnik 
razkužila, terarij s hipodroničnim sistemom in 
popravi računalnik

STVA d.o.o. Improvizacijsko-glasbeni tematski večeri: Pet 
lepih besed (Narava, Strpnost, Zdravje, Glas, 
Mladost).

Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade POLETNI TABOR: OBčuti NA GLAS!

Združenje Synaptic Glasbena Produkcija Mladi Zmaji 2021

Kulturno umetniško društvo Svojeglav Glasbeni inkubator Basement

Društvo GAHA Slovenija (Društvo prejemnikov 
zlatega priznanja MEPI)

MEPI tabor: Plesati na soncu

Mladi zmaji želimo z javnim povabilom mladim iz območja 
MOL v največji meri zagotoviti možnosti razvoja in 
podpore na poti do njihove samostojnosti. Sodelovanje 
omogočamo pravnim osebam, razen pravnim osebam 
javnega prava (npr. javni zavod, javni sklad) in fizičnim 
osebam, ki so registrirane za dejavnost, ki jo bodo v 
okviru sodelovanja pri programu javnega zavoda izvajale 
na podlagi sklenjene pogodbe.

Javno povabilo za soustvarjanje programa v letu 2021, 
ki smo ga tokrat namenili za  soustvarjanje poletnega 
počitniškega programa je bilo izvedeno med majem 
in septembrom. S sredstvi v višini 29.998 EUR smo 
podprli 9 počitniških programov 9 različnih organizacij. 
Na povabilo je prispelo 24 vlog. Po pregledu in ocenitvi 
prispelih vlog je komisija 8 vlog zavrgla, 7 zavrnila in 9 
sprejela v financiranje. 

Izvedba povabila
Za izvedbo aktivnosti je bilo predvidenih 30.000 EUR. 
Devetim financiranim projektom je bilo odobrenih 29.998,00 
EUR. Skupno porabljenih sredstev je bilo ob zaključku 
27.969,00 EUR, kar je posledica ukrepov za zajezitev okužbe 
s koronavirusom, zaradi česar se nekateri programi niso 
izvedli v celoti.

Izveden program:
V maju in juniju smo izvedli Javno povabilo za soustvarjanje 
programa v letu 2021, ki smo ga usmerili v soustvarjanje 
poletnega počitniškega programa. S sredstvi v višini 29.998 
EUR smo podprli 9 počitniških programov 9 različnih 
organizacij:

Mladi vključeni v program:
Prešteli smo skupno 907 uporabnikov, ki so se udeležilo 54 
aktivnosti. Povprečno na aktivnost je bilo 16,7 udeležencev.

Dodeljena višina 
sredstev v EUR

610,00 EUR

3194,00 EUR

 2859,00 EUR

1278,00 EUR

4795,00 EUR

4787,00 EUR

3194,00 EUR

4373,00 EUR

4908,00 EUR

Seznam prejemnikov sredstev:
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C.5 Eksperimentalni projekt v 
Kašlju

Projekt temelji na pozitivni uresničitvi projekta Ljuba in Drago, 

ko smo v letu 2019 iz starega mestnega avtobusa naredili 

mobilni mladinski center. Predelava odsluženega avtobusa 

LPP služi namenu vzpostavitve skupnostnega centra v Kašlju 

(Naselje C. Španskih borcev), ki ga vodijo mladi.

Projekt je bil izveden v dveh fazah:

1. umetniška predelava avtobusa,

2. program in izvajanje vsebine na lokaciji.

Predelava je potekala skupaj s partnerji, MOL, LPP, JSS, 

prebivalci v soseski, zainteresiranimi mladimi in prostovoljci. 

Programske smernice projekta odgovarjajo na zaznane 

potrebe, ki smo jih uspeli raziskati s spletno anketo (N=49) in 

terensko raziskavo, z opravljenimi intervjuji v soseski (N=9).

 Ključni izsledki raziskav kažejo na:

• potrebe v mestu po začasni rabi prostorov (tedenska in 

priložnostna raba),

• potrebe prebivalcev v soseski po učni pomoči in prostoru za 

druženje,

• splošno potrebo po krepitvi znanja v širši soseski (z 

namenom enakih možnosti, zmanjševanja segregacije in 

družbene izključenosti).

Vsebinsko primarno nagovarjamo potrebe prebivalcev in 

sekundarno povezujemo njihove potrebe s potrebami mladih 

po začasnih prostorih v mestu.

Vsebina programa skupnostnega centra temelji na štirih 

stebrih:

a) učna pomoč (prostovoljski program, sovrstniška podpora),

b) projektno učenje (skozi izvajanje vsebine),

c) izvajanje raznovrstnih izobraževalnih aktivnosti (odprti 

pozivi),

d) druženje in družabne aktivnosti (v sodelovanju z lokalnimi 

prebivalci).

Prepričani smo, da je programska smer, ki bo temeljila 

na krepitvi znanja, največja vrednost, ki jo lahko projekt 

doprinese lokalnim prebivalcem in s tem mestu samemu.

C.6 Strokovni razvoj

Za uspešno in kakovostno delo z mladimi stremimo poleg 

razvoja storitev tudi k nenehnemu razvoju vseh zaposlenih, 

vključenih v delovanje zavoda. Z načrtnim in usmerjenim 

strokovnim razvojem vidimo na eni strani zaposlene, 

opremljene s ključnimi kompetencami, s katerimi ohranjamo 

kakovost in kontinuiteto delovanja zavoda, hkrati pa tako 

lažje podpirajo mlade glede na potrebe, izražene znotraj 

posameznih programskih in projektnih stebrov in enot. 

 

C.6.1 Razvoj kadrov 
 
Izobraževanja zaposlenih
V letu 2021 je bila dvakrat izvedena delavnica nenasilne 

komunikacije, za del ekipe pa še delavnica strateškega 

načrtovanja.

Supervizija in intervizija
V letu 2021 smo imeli redna mesečna intervizijska in 

supervizijska srečanja zaposlenih.

Promocija zdravja na delovnem mestu
Namen programa promocije zdravja na delovnem mestu 

je promocija zdravega življenjskega sloga in dejavno 

sodelovanje vseh zaposlenih. Promocijo zdravja smo 

zagotavljali z naslednjimi ukrepi: s terapevtsko masažo za 

zaposlene; aromaterapijo, ki je preverjena dodana vrednost 

v naših prostorih, ki pomirjajo in dvigujejo nivo energije, 

pozitivno vplivajo na počutje zaposlenih in uporabnikov; s 

ponudbo kakovostnih živil, pijač in svežega sadja v okviru 

delovnih srečanj; s ponudbo vstopnic za plavanje, fitnes, 

vodene vadbe in savno; občasno ponudbo svežega sadja oz. 

smutijev na kolegiju. Vsak zaposleni je imel možnost plačila 

prijavnine na športni dogodek po svoji izbiri. Poleg naštetega 

smo skrbeli za zagotavljanje delovne opreme in prostorov 

(stoli, mize, osvežitve prostorov, pripomočki za lažje delo 

ipd.), ki zaposlenim zagotavlja zdravo, prijetno delovno 

okolje. Vsak zaposleni je sodeloval pri vsaj 2 aktivnostih iz 

programa. 
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Psihosocialna podpora
Poleg rednih izobraževanj imajo mladinski delavci 

možnost vključitve v redna izobraževanja, ki jih na temo 

psihosocialnega svetovanja redno organiziramo za Mrežo 

MC Ljubljana.

Za mladinske delavce je bilo v letu 2021 izvedenih 8 

izobraževanj. Obravnavali smo teme: anksioznost pri mladih, 

uporaba stop-motion animacije pri naslavljanju LGBT tematik, 

psihološki in socialni vidiki pandemije, samomorilno vedenje 

pri mladih, izbrane vsebine travme za mladinsko delo, pasti 

spleta, uporaba alkohola med mladimi in medvrstniško 

nasilje.

Konferenca Mladost (je) ni norost – Moja misel 
ima še smisel?
Leto in 9 mesecev. Košček časa naših življenj, ki nima 

primerjave v zgodovini človeštva. Ima moja misel sploh 

še smisel? Ali je vse zgolj strah, jeza, žalost in epidemija? 

To smo se letos spraševali na mednarodni konferenci o 

duševnem zdravju mladih 4. 12. 2021. Udeležilo se jo je 

68 strokovnih delavcev iz vse Slovenije, ki se pri svojem 

delu srečujejo z mladimi v duševni stiski. Potekala je v M 

hotelu v Ljubljani. Tokrat so nam domači in tuji gostje skozi 

predavanja in delavnice odgovarjali na konkretne zgodbe treh 

mladih oseb. Z nami so bili šolska psihologinja Nina Babič, 

dr. Avi Goren-Bar (Art terapevt, Izrael), Andrej Naterer, ki je 

predstavil raziskavo Mladina 2020, Suzana Krstić (Grupa 

Hajde da, Srbija), članice Društva študentov psihologije 

Slovenije iz projekta Kako si? in Jerneja Munc (Mladi zmaji). 

Strokovni del konference smo zaključili s pogovorom med 

mlado osebo Mišo in direktorico Svetovalnega centra za 

otroke, mladostnike in starše dr. Matejo Hudoklin. Dan je 

zaokrožil magični večer s plesnim nastopom Lare Nedeljkovič 

in Klemna Dremlja ter glasbenim nastopom izjemne Kiki, 

zmagovalke natečaja Hit betona 2021. Konferenco so podprli 

Umco, Lidl in Tehnološki park.

Konferenca je bila izjemno dobro sprejeta med udeleženci. 

Uspeli smo ustvariti povezovalen občutek skupnosti. Ima 

torej moja misel še smisel? Če lahko mojo misel delim z 

drugo osebo in druga oseba deli svojo misel z mano, ja 

potem ima smisel.

Še nekaj odzivov udeležencev konference:
„Prvič sem bila na vaši konferenci, ker do sedaj nisem 
niti vedela, da to obstaja (delam na OŠ Glazija Celje). 
Pohvalim lahko vso organizacijo, vse, vse. Krasno, 
hvala in iščimo skupaj vedno nove poti do mladih, ki 
se kdaj izgubijo. Verjemimo, da so vedno možnosti za 
napredek ali da se zadeve vsaj ne poslabšajo. To je 
bil eden izmed boljših dogodkov na temo duševnega 
zdravja, kar sem se jih udeležila.”
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C.6.2 Usposabljanje mladinskih 
delavcev
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3. Računovodsko poročilo 
na dan 31. 12. 2021
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Računovodsko letno poročilo za leto 
2021 je pripravljeno na podlagi:

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

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

 ► Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 112/09 in spremembe),

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

 ► Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe – Uradni list RS 
št. 80/2019)

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

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

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

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

Splošno o računovodskem poročilu

Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika:
obvezni prilogi k bilanci stanja:

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

 ► bilanco stanja,

 ► izkaz prihodkov in odhodkov ter

 ► pojasnila k obema računovodskima izkazoma.

 ► pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in 
opredmetenih osnovnih sredstev in

 ► pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in 
posojil.

obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov:

 ► izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti,

 ► izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka

 ► izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov in

 ► izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

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

Računovodske informacije

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

Javni zavod Mladi zmaji vodi prihodke in odhodke, povezane 
z izvajanjem javne službe, ločeno od prihodkov in odhodkov 
doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke 
evidentira v skladu z določili 48. in 60. člena pravilnika 
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se 
izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev javnih financ, ter 
drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so 
predvsem namenski prihodki za projekte,   finančni prihodki  
in drugi prihodki.
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova  
oddaje prostorov  in opreme v uporabo ter prihodki od 
doplačil za programske aktivnosti udeležencev.

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



69 



70 Letno poroči lo 2021



71 



72 Letno poroči lo 2021



73 



74 Letno poroči lo 2021



75 



76 Letno poroči lo 2021



77 

V Ljubljani, 02. 02. 2022
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Poslovno poročilo pripravili 

Oblikovanje

Avtorica naslovne fotografije

Avtorji fotografij in vizualizacij

Ksenja Perko in Marko Taljan s sodelavci

 Jon Žagar

Ksenja Perko

 Maja Majcen1 2 3 4
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12 13

14 15 16

17
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20

19

Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Nina Centa 

Jon Žagar

Studio UHO

Jon Žagar

Evelin Radulović

Aleš Črnivec

Simon Pelko

21 2323 24

DaDa

 Vita Orehek

Maruška Kobe

Jon Žagar

2329

30

22
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32

33

31

2327 2328

34 35
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Simon Pelko

Jon Žagar

Matic Munc
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Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Matic Munc

Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Nina Centa 

Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Urša Kaplan

Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Jon Žagar

Nejc Benčič

Petra Filipič in Valentina Cvjetković

Iz principa (DrogArt)

Simon Pelko

Arhiv JZMZ

Jon Žagar

Evelin Radulović

Urša Kaplan

Saša Kerkoš
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