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NAGOVOR DIREKTORICE  
ZARADI NAS MLADI DOSEŽEJO VEČ 
 
Ena izmed ključnih nalog mesta Ljubljane je skrb za mlade, saj želimo da mladi ozavestijo in 
udejanijo lasten prispevek k razvoju lokalne skupnosti in posledično celotne družbe. Moja 
vizija je, da bodo mladinski centri Mladi zmaji postali mreža, ki jo mladi prepoznajo kot 
inkubator za ideje, kot priložnost za dragocene življenjske izkušnje in razširitev socialne 
mreže. V preteklem letu smo ponosni na izpeljavo več projektov, katere so mladi sooblikovali 
in na vse osebne zgodbe mladih, ko so uspeli doseči za njih pomembne cilje. V letu 2016 
smo z mladimi in za mlade ustvarili skoraj 8.000 ur programa, ki se ga je udeležilo približno 
20.000 mladih med 10. in 29. letom starosti. V okviru počitniškega programa smo na izlete, 
tabore, poletne šole in izmenjave vključili 337 mladih, pripravili smo 14 eno ali večdnevnih 
prireditev in sodelovali pri več kot 20 dogodkih drugih. V sodelovanju s 15 mladinskimi 
organizacijami smo priredili prvi teden mladih v Ljubljani - Kolaž mladosti. V letu 2016 smo 
beležili rast števila obiskov v naših mladinskih centrih in na dogodkih. Prav posebej nas 
veseli, da smo uspeli v naše aktivnosti vključiti tudi mladoletne migrante.  
  
V letu 2017 bomo veliko pozornosti namenili spodbujanju aktivne participacije mladih, saj si 
želimo več aktivnosti, ki jih bodo mladi pripravili za mlade. Na ta način jim bomo omogočili, 
da se rešijo spon nadzora odraslih in sami prevzamejo odgovornost ter izvajanje dela 
programa. Z nudenjem varnega prostora v naših mladinskih centrih mladim v Ljubljani 
zagotavljamo, da se družijo in povezujejo v duhu skupnih interesov in ciljev, kar vodi v razvoj 
socialnih kompetenc. Mladi imajo pri Mladih zmajih možnost izraziti svoje ideje in vplivati na 
oblikovanje programov in prostorov. Nadaljevali bomo s prakso, ki smo jo začeli pri 
načrtovanju prenove mladinskega centra v Črnučah, kjer je arhitekt na delavnicah skupaj z 
mladimi oblikoval idejno rešitev prenove. Zavezali smo se k zeleni podobi mesta in pri 
vsakdanjem delu, prenovah centrov, na delavnicah in prireditvah recikliramo in spodbujamo 
uporabo obnovljivih materialov. V letu 2017 bomo posebno pozornost namenili pridobivanju 
srednješolcev (15-18 let), ki so načeloma slabše zastopana skupina mladih v vseh 
mladinskih organizacijah. Aktivno pa bomo sodelovali tudi pri vzpostavljanju in koordiniranju 
mreže ljubljanskih mladinskih centrov. Vzpostavili bomo sofinanciranje mladinskih lokalnih 
pobud, ki jih bodo pripravili in uresničili mladi in ki bodo prispevali k razvoju posamezne 
četrtne skupnosti in celega mesta. Še naprej bomo podpirali projekte, ki jih znotraj mladinskih 
centrov predlagajo mladi obiskovalci. V Črnučah nadaljujemo s projektom Mladinska soba. 
Mladim v starosti od 16 do 25 let nudimo prostor za druženje v zadnji sobi centra v Črnučah, 
in sicer tudi izven časa odprtosti dnevnega centra. Potreba in pobuda je prišla s strani 
mladih, ki se sicer družijo zunaj na javnih in blokovskih površinah, od koder jih nemalokrat 
preganjajo. V bližnji prihodnosti načrtujemo prenovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče v 
prizorišče mladinske kulturne scene. Leto pa začenjamo z ureditvijo novih prostorov 
Četrtnega mladinskega centra v Zalogu in nadaljujemo s praznovanjem 10. obletnice 
delovanja. 
  
Mladi zmaji soustvarjamo utrip Ljubljane. Vabljeni, da soustvarjate z nami.  
 

  

  
                                                         Ksenja Perko 

        direktorica 
  
 V Ljubljani, 7. 2. 2017 
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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. S Četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška 
in Zalog in z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v Četrtnih skupnostih 
Golovec in Posavje se zavod načrtno razvija v mrežo prostorov in programov, 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.  
 
1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje zavoda 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 - popr., 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617)  

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB, 

56/08, 4/10, 20/11,111/13 in 68/16) 

- 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. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/15 – 

ZZSDT, 33/16 – PZ-F in 52/16) 

- Zakon o javnih uslužbencih (63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-

A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 ) 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 

117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 82/15) 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list 

RS, št. 80/16) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in naslednji). 
- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10). 
- 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 poprav.). 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 in naslednji). 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti za leti 2013 in 2014 

(Uradni  
- list RS, št. 104/2012 in naslednji). 
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 

ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbence v plačne razrede (Uradni list RS, št. 
51/2008  

- in naslednji). 
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v  
- plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/2008 in naslednji). 
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005 in 

naslednji). 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence  
- (Uradni list RS, št. 53/2008 in naslednji). 
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih  
- proračunov (Uradni list RS, št. 46/03). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3772
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3386
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- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, 

št. 47/11 in naslednji). 

- 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 in 91/15) 

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in  
- naslednji).     
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 

(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 in 8/16 – popr.) 

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje  
- prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11 , 43/2014, 8/2015).  
- Druga pozitivna zakonodaja, s področja delovanja zavoda. 

 
1.2. Dolgoročni cilji zavoda  
Ena izmed ključnih nalog mesta Ljubljane je skrb za mlade, da bodo lahko prispevali k 
razvoju lokalne skupnosti in posledično celotne družbe. V Ljubljani živi približno 54.000 
mladih, starih med 15 in 29. let, kar je skoraj 19 % vseh prebivalcev MOL. Ker pa je Ljubljana 
tudi univerzitetno mesto je teh še več. Zato je celovito in trajnostno delovanje v mladinskem 
sektorju za Ljubljano zelo pomembno, prav tako tudi vloga Mladih zmajev. Delovati moramo 
v smeri povečanja mladinske aktivne participacije in k zagotavljanju enakih možnosti na 
področju izobraževanja in trga dela.  
 
Vključevanje mladostnikov v organizirane prostočasne dejavnosti pada. Zbirališča mlajših 
mladostnikov so v glavnem ulice in parki, starejši mladostniki pa se večinoma zbirajo v 
lokalih. Potrebno jim je zagotoviti še več lokalnih prostorov, programov in mentorjev, ki jih 
bodo pripravili na uspešno integracijo v družbo in jim nudili podporo pri prehodu med 
mladostjo in odraslostjo. Zato potrebujemo primerne prostore, programe in navdihujoče 
mladinske delavce. Posebno pozornost moramo posvetiti delom Ljubljane, kjer je 
pomanjkanje družabnih prostorov in aktivnosti ter so mladi prepuščeni ulici. Le tako bodo vsi 
mladi v Ljubljani lahko zrasli v aktivne, odgovorne, uspešne in zadovoljne posameznike, ki 
bodo lahko sooblikovali mesto v prijeten prostor in sodelovali pri njegovem civilizacijskem 
razvoju. Pomembno je, da odpiramo nove mladinske centre in upamo, da bomo kmalu našli 
še več primernih prostorov za nove mladinske centre in da bomo lahko zapolnili čim več sivih 
lis mladinskega dela v mestu. 
 
Vizija zavoda Mladi zmaji je v vseh četrtnih skupnostih Ljubljane zagotoviti program in 
priložnosti za aktivno participacijo otrok, mladih ter mladinskih organizacij. Centri so 
nepogrešljivi glas mladih in soustvarjalec aktivnega življenja lokalnih skupnosti. Na ta način 
bomo osrednja organizacija in primer dobre prakse na področju mladinskega dela. 
 
Temeljni cilji zavoda je mladim in njihovim družinam iz območja Mestne občine Ljubljana 
zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Zavod bo v skladu z 
novo strategijo sledil naslednjim strateškim usmeritvam: 
 
▪ Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo mesto.  
▪ Aktivna vloga pri uresničevanju Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-25. 
▪ Povečanje števila četrtnih mladinskih centrov in aktivno sodelovanje pri izgradnji mreže 

Mladinskih centrov Ljubljana. 
▪ Razširjen program centrov: poleg delovanja dnevnega centra vzpostavitev delovanja 

koprodukcijskega programa in zagotavljanje inkubatorja mladinskim projektom.  
▪ Povečan pozitiven ugled in prepoznavnost zavoda med vsemi ciljnimi skupinami ter 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3987
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4773
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4774
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1994-01-1937
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1995-01-2313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-21-0070
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-2323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1999-01-1963
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-2986
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-3501
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-21-0091
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1835
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1771
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4338
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-0339
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strokovno in splošno javnostjo.  
▪ Zagotovitev stabilnega in optimalnega poslovanja zavoda.  
▪ Profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih, ki bo zagotavlja stalne izboljšave v našem 

delovanju. 

 
1.3. Letni cilji zavoda 
Letni program dela za leto 2016 je bil narejen pod vodstvom prejšnjega direktorja, zato je 
prišlo pri izvajanju do manjših sprememb, v skladu z novo vizijo, ki predvideva širitev 
programa in večjo odprtost centrov za večji spekter potreb mladih. Sicer smo sledili 
osnovnemu cilju zavoda: realizaciji programskega in finančnega načrta v skladu z letno 
pogodbo o financiranju zavoda s strani MOL in drugih sofinancerjev.  
 
Pregled doseganja načrtovanih ciljev za leto 2016: 

- ohraniti število vključenih različnih mladih obiskovalcev in število obiskov v aktivnostih 
centrov najmanj na ravni prejšnjih let (predvidoma 1.600 različnih mladih in 23.500 
obiskovalcev) – statistika kaže na uspešno doseganje tega cilja: Tako je mladinske 
centre obiskalo 1596 različnih mladih. Ti so skupaj zbrali 17 601 obiskov. Z drugimi 
dogodki, ki jih Mladi zmaji organiziramo v Ljubljani, smo zajeli 3580 mladih. Skupaj z 
njimi se je naših aktivnosti udeležilo 19 760 mladih; 

- ohraniti najmanj enako število vključenih mladih starih 15 let in več, kot v letu 2015 in 
z usmerjenimi aktivnostmi (npr. program MKC, obnova zunanjega igrišča OŠ Zalog, 
festival Šiška Fejst, festival Biti mlad je zakon, mednarodne mladinske izmenjave, 
drugo), krepiti njihovo aktivno vključevanje v center in njihovega položaja v lokalnih 
skupnostih – statistika in evalvacije aktivnosti kažejo na uspešno doseganje tega 
cilja; 

- ohraniti najmanj enako število vključenih mladostnic v centrih, kot v letu 2015 in s 
specializiranimi namenskimi aktivnostmi (npr. vikend tabor za dekleta Avantura za 
punce, prostočasne delavnice Urice za punce itd.) krepiti njihovo aktivno vključevanje 
v centre – večji del obiskovalcev mladinskih centrov še vedno predstavljajo fantje - 66 
%. Dekleta predstavljajo 34 odstotni delež obiskovalcev.; 

- ranljivim skupinam mladih zagotoviti celostno obravnavo s strani strokovnih delavcev 
centrov, z namenom uspešnega zaključka šolanja, vključevanja na trg dela in 
razreševanja osebnostnih ter družinskih stisk in težav– ta cilj aktivno dosegamo, 
dobre rezultate imamo predvsem z individualnim spremljanje, ki ga predstavljamo v 
okviru izvedenega programa spodaj; 

- v sodelovanju z mladimi bomo vzpostavili program Mladinski kulturni center v centru 
Črnuče – program se razvija in ga vidimo kot velik potencial, saj bomo s tem novim 
programom zajemali mlade, ki jih drugače ne, torej predvsem starejše in razširili 
program Mladih zmajev tudi v vikende, popolna vzpostavitev obogatenega programa 
pa bo možna s prenovo centra, realno pričakujemo izvedbo potrebne obnove v letu 
2018; 

- mlade bomo spodbujali k izvajanju vrstniške pomoči (pomoč starejših mladostnikov 
mlajšim pri učenju, vključevanje v projektne aktivnosti), skupaj z njimi razvijali nove 
pristope (vključevanje mladih v projekte v lokalni skupnosti, ki krepijo aktivno 
participacijo in aktivno državljanstvo) ter oblikovali aktivnosti za ranljive skupine otrok 
in mladih (ločene aktivnosti za starejše in mlajše, za mladostnice, projektno delo s 
starejšimi mladostniki itd.) – ta cilj aktivno dosegamo, dobre rezultate imamo z 
mladimi prostovoljci in praktikanti, ki jih tudi usposabljamo za mladinsko delo; 

- v sodelovanju z osrednjimi organizacijami na področju vzgoje in izobraževanja, 
socialnega varstva, zdravstva, pravosodja in lokalne skupnosti bomo mladim (in 
njihovim družinam) zagotavljali pomoč pri učenju, spremljanju, informiranju, 
svetovanju in koordinaciji pomoči med različnimi organizacijami ta cilj dosegamo, 
dobre rezultate imamo predvsem z individualnem spremljanjem, ki ga predstavljamo 
v okviru izvedenega programa spodaj; 
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- preko javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v centrih bomo 
mladinskih organizacijam namenili 50.000 EUR sredstev za sofinanciranje mladinskih 
aktivnosti, ki so prilagojene potrebam in željam mladostnikov (športne aktivnosti, 
projekt, ki izboljšujejo položaj mladih v lokalni skupnosti, aktivnosti namenjene 
informiranju in izobraževanju mladih itd.). Preko javnega razpisa bomo mladim 
zagotovili najmanj 750 ur prostočasnih aktivnosti oziroma bomo sofinancirali 
predvidoma do 60 projektov in 30 mladinskih organizacij - razpis je bil izveden, od 
prispelih 83 vlog je bilo sofinanciranje odobreno 47 vlogam v višini 49.516,95 EUR; 

- s štirimi načrtovanimi multilateralnimi mednarodnimi mladinskimi izmenjavami v 
Nemčiji (Wiesbaden in Hannover) želimo povečati število mladih vključenih v 
mednarodne mladinske izmenjave – partnerji niso dobili odobritve prijavljenih 
projektov na programu Erusmus+, aktivno naše uporabnike vključujemo v mladinske 
izmenjave, ki jih organizirajo druge mladinske organizacije v Ljubljani.; 

- v aktivnosti centrov bomo vključili najmanj 70 prostovoljcev različnih starosti in 40 
praktikantov različnih fakultet Univerze v Ljubljani ter skrbeti za njihovo mentoriranje 
in izobraževanje – V 2016 smo v program vključili 127 prostovoljcev in 23 
praktikantov. Ti so pomembno pripomogli k delovanju mladinskih centrov in izvajanju 
programa. Eni osebi smo nudili delo v splošno korist.  

- v sodelovanju z Zavodom Bob bomo še naprej izvajali terenske aktivnosti v različnih 
lokalnih skupnostih MOL, z namenom raziskovanja in reševanja problematike 
vandalizma. V ta namen nam bo ustanovitelj zagotovil 50.000 EUR sredstev – 
terensko delo se je izvajalo na naslednjih področjih: v Črnučah, v Savskem naselje, 
na področju Kašlja in Vevč, Celovških dvorov ter v Zupančičevi jami, skupno približno 
5.000 ur, finančna vrednost: 50.000 eur; 

- v sodelovanju z Društvom Up bomo v lokalnih skupnostih, kjer delujejo centri 
organizirali delavnice za starše, zakonite skrbnike, svojce in širšo javnost, z 
namenom informiranja in ozaveščanja o problematiki mladih (različne zasvojenosti, 
težave in stiske s katerimi se mladi soočajo v času odraščanja in osamosvajanja itd.). 
Predvidena je izvedba od 4 do 6 delavnic letno v posamezni lokalni skupnosti – 
financiranje projekta je bilo odobreno s strani MOLa in delavnice so se izvedle jeseni;  

- sodelovanje z nacionalnimi stanovskimi organizacijami z Zavodom Mladinska mreža 
MaMa in s koordinacijo Preventivnih programov za mlade Slovenije z namenom 
povezovanja z organizacijami, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo 
na področju mladinskega dela in zastopanja skupnih interesov članic, informiranje o 
dejavnostih in aktivnostih, ki so pomembne za delovanje zavoda, udeležba na 
skupnih organiziranih srečanjihin projektih, na skupnih organiziranih srečanjih in 
projektih, izobraževanje mladinskih delavcev in prostovoljcev- sodelovanje je 
uspešno, sodelovali smo na spomladanskem Klubu Mreže Mama, na sestankih 
koordinacije Preventivnih programov za mlade Slovenije aktivno sodelujemo, junija 
(16.-19.6.) je bila uspešno izvedena skupna akcija vseh članic Čez Pohorje za lajf, v 
aktivnost smo uspešno vključili tudi mlade migrante iz Sirije; 

- z osmimi partnerskimi mladinskimi organizacijami iz Italije, Belgije in Grčije smo 
prijavili multilateralni mednarodni raziskovalni projekt z naslovom ReAction, ki smo ga 
prijavili na program Erasmus plus (KA 2 Cooperatin and innovation for good 
Practicies). Namen projekta je mednarodno povezovanje in sodelovanje z 
mladinskimi organizacijami pri spoznavanju ter oblikovanju skupnih primerov dobrih 
praks mladinskega dela - prijava projekta italjanskega partnerja na Erasmus+ ni bila 
uspešna; 

- vključili bomo štiri mednarodne študente združenja AEISEC v poletne aktivnosti 
centrov z namenom krepitve učne mobilnosti med mladimi – zaradi slabe odzivnosti 
združenja, smo sodelovanje zaenkrat odložili;  

- krepili bomo aktivno participacijo mladih v aktivnostih, ki se izvajajo v lokalni 
skupnosti, z namenom izboljšanja njihovega položaja – temu cilju aktivno sledimo, na 
primer z idejo mladinske sobe v centru v Črnučah;  
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- mladim odraslim osebam (obiskovalcem centrov), ki jim je sodišče izreklo vzgojni 
ukrep nadzorstva organa socialnega varstva, bomo zagotovili možnost organizacije in 
izvedbe aktivnosti v centrih v okviru program Opravljanje dela v splošno korist, ki ga 
izvajamo v sodelovanju z ljubljanskimi centri za socialno delo - letos ni bilo izražene 
potrebe;  

- nadgradili bomo organizacijo zavoda z namenom optimizacije delovnih procesov v 
zavodu (strateško usposabljanje mladinskih voditeljev)  

- stalno skrbimo za profesionalni razvoj, letos smo se zaposleni udeležili različnih 
izobraževanj (seminar za delavce javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 
gradivom, coaching - tehnike upravljanja s samim seboj, uvod v čuječnost, strateško 
načrtovanje, konferenca mreže Intercity Youth, Training for Trainers in Human Rights 
Education. 

- izvedli smo “hišna” izobraževanja za celotni tim (delavnice, teambuilding, 
psihosocialna delavnica, komunikacijska strategija) in supervizije. 

- v sodelovanju z ustanoviteljem bomo zagotovili pogoje za vzpostavitev prihodnjih 
novih centrov v MOL – aktivno sodelujemo pri morebitni pridobitvi novih prostorov, 
predvsem na t.i. sivih conah, na primer v Celovških dvorih že izvajamo terensko delo 
in upamo na pridobitev prostora, sodelovali smo pri projektni prijavi MOLa »Urbana 
revitalizacija preko socialne vključenosti – revitalizacija območja v okolici Ceste 
španskih Borcev« na razpis pobude Urban Innovative Actions;  

- pridobiti sredstva najmanj v višini 46.320 EUR na Javnem razpisu za sofinanciranje 
programov socialnega varstva s strani MDDSZEM za leto 2016 – zaradi časovne 
investicije in ogromne birokracije se zaenkrat nismo odločili za ponovno kandidiranje; 

- pridobiti sredstva najmanj v višini 12.030 EUR na Javnem pozivu za sofinanciranje 
mladinskih aktivnosti s strani URSM za leto 2016 – na razpisu smo bili uspešni in 
smo pridobili 19.975 EUR za obdobje 2 leti;  

- pridobiti sredstva najmanj v višini 18.600 EUR za eno letno zaposlitev 1 
pripravnika/ce v zavodu v okviru javnega razpisa za izvajanje pripravništva na 
področju socialnega varstva s strani Socialne zbornice Slovenije za leto 2016 – 
zaradi neizpolnjevanja pogojev za mentorstvo, smo aktivnost opustili, pridobili pa smo 
subvencijo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (5.000 eur) in posledično 
zaposlili eno osebo na upravi, na delovnem mestu koordinatorja;  

- pridobiti sredstva najmanj v višini 12.300 EUR za eno letno zaposlitev 1 javnega 
delavca (brezposelne mlade osebe) v zavodu v okviru javnega razpisa za program 
Javnih del za leto 2016, s strani Zavoda RS za zaposlovanje – naša kandidatura ni 
bila uspešna zaredi premalo sredstev;  

- pridobiti sredstva v višini 6.700 EUR za 4 mednarodne mladinske izmenjave 
(program Erasmus plus) v sodelovanju z nemškimi in litvanskimi partnerji - partnerji 
niso dobili odobritve prijavljenih projektov na programu Erusmus+;  

- pridobitev sredstev v v višini 1.000 EUR na razpisu za sofinanciranje prireditev na 
javnih površinah v MOL s strani Turizma Ljubljana– na razpisu smo bili uspešni in 
smo pridobili planirana sredstva ter izvedli prijavljene dogodke; 

- v okviru investicij sredstev zagotovljenih s strani ustanovitelja bomo vzpostavili nove 
prostore centra Zalog, obnovili center Črnuče v skladu s potrebami novega programa 
Mladinski kulturni center in pripravi projektno dokumentacijo za vzpostavitev novih 
centrov v ČS Posavje in Savskem naselju – Za izvedbo investicije – obnova prostorov 
novega mladinskega centra v Zalogu, ki obsega 220 m2 imamo v letu 2016 
zagotovljenih 33.715,00 EUR, projektna dokumentacija je popolna, knjižnica se je 
izselila iz prostorov stare šole jeseni, tako da smo konec leta začeli izvajati investicijo 
Izvedbo investicije v Črnučah planiramo za leto 2018. Z izvedbo investicije v ČMC 
Črnuče – 300 m2 bodo zagotovljene sodobne in mladim prilagojene površine, kar bo 
omogočilo izvajanje novih programov in zadovoljevanje potreb širokega spektra 
mladih. Velika dodana vrednost prenove ČMC Črnuče bo poudarek na kakovostnem 
glasbenem programu za mlade, saj bo prenovljeni prostor poleg ustvarjanja mladih 
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glasbenikov, omogočil tudi izvedbo manjših glasbenih prireditev in še intenzivnejše 
programe v povezavi s skupnostjo. 

- okrepili bomo prepoznavnost zavoda (večje število objav in objave v osrednjih 
slovenskih medijih) z vzpostavitvijo strategije na področju odnosov z javnostmi – zelo 
aktivni smo na družbenem omrežju Facebook, kjer nastopamo s 5 stranmi, vzpostavili 
smo uredništvo, ki se strokovno ukvarja s promocijskimi aktivnostmi;  

- z novim promocijskim materialom (zloženkami, transparenti, zastavami, majicami 
itd.), s prenovo spletne strani zavoda in centrov, z mesečnimi novicami (newsletter in 
twitter) in s konsistentnimi objavami v osrednjih časopisnih, televizijskih, radijskih in 
spletnih medijih, s predstavitvami na javnih dogodkih (npr. prireditve v četrtnih 
skupnostih, festivalih po Sloveniji, različnim domačim in tujim delegacijam itd.) bomo 
povečali prepoznavnost zavoda in pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa 
otrok in mladih v širši javnosti – newsletter smo izdali februarja in junija, izdali smo 
zmajevo beležnico, kjer sta pri izdelavi sodelovali dve dijakinji in razglednice, ki so 
rezultat projekta Ne nasilju Da prijateljstvu in so avtorsko delo mladih udeležencev iz 
centrov, poleg tega smo izdelali promocijske majice; 

- zagotovili bomo sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih na področju                             
mladinskega dela – sprejeli smo nov pravilnik za področje izobraževanja in redno      
skrbimo za profesionalni razvoj kolektiva,   

- (o)krepili bomo sodelovanje z javnimi zavodi MOL v okviru različnih projektov za 
mlade  

-  letos smo sodelovanje povečali s projektom Partnerstvo za Zeleno Ljubljano, s 
katerim smo prispevali k pozitivnim spremembam v našem glavnem mestu, ko je 
Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 pod sloganom: LJUBLJANA. 
Zate. V okviru tega projekta smo v javnem zavodu uspešno izvedli natečaj KAJ JE 
DOBRO IN KAJ JE LAHKO ŠE BOLJŠE? Kot enega pomembnejših končnih 
rezultatov tega projekta beležimo prejem 9 projektnih prijav mladih, ki je pregledala 
tričlanska komisija v sestavi Anja Šerc, Matej Feguš in Tjaša Bračič po kriterijih: 
jasnost ideje, uresničljivost načrta za izvedbo, zavzetost idejalista, možnost uporabe 
ideje na drugih lokacijah. Za pomoč pri realizaciji so izbrani 4 projekti mladih: Info-
map, Pralko, Medgeneracijsko povezovanje skozi gledališko ustvarjanje, Urbane 
skulpture.  

        
1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
Kot je razvidno iz vsebinskega poročila smo skoraj vse zastavljene cilje dosegli, razen pri 
planiranih aktivnostih, ki niso odvisne samo od nas, na primer uspešnost oddanih prijav na 
programu Erasmus+ in na drugih razpisih. Poleg zastavljenega smo energijo vlagali tudi v 
projekte, ki niso vezani samo na programe v naših mladinskih centrih in so pomembni širše 
za mlade v Ljubljani, kot sta Partnerstvo za Zeleno Ljubljano in Kolaž mladosti.  
 
1.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa 
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja program leta 2016 ni bilo.  
 
1.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na pretekla obdobja 
Realizacija programa v mladinskih centrih in na prostočasnih aktivnostih je v letu 2016 
potekala v skladu z letnim načrtom. Pod drobnogled smo vzeli smiselnost javnega razpisa 
kot orodja, ki nam zagotavlja sodelovanje z drugimi mladinskimi organizacijami. Na podlagi 
izvedenih evalvacij smo razpis izboljšali na način, da bolje dosežemo osnoven namen 
razpisa: sofinanciranje mladinskih organizacij iz Ljubljane, da lahko izvajajo kakovostne 
vsebine v naših prostorih in tako pridobijo udeležence ter zagotovitev dodatnega programa v 
centrih Mladih zmajev. Za večjo pestrost programa v posameznih četrtnih mladinskih centrih 
in daljšo odprtost smo vzpostavili še koprodukcijske aktivnosti in projekte. Nadaljujemo s 
spodbujanjem mladih, da se aktivno vključujejo v oblikovanje in izvajanje programa (naše 
uporabnike, študente, mlade brezposelne. 
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1.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde 
in merila 
Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.  
 
1.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 
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 2016 
revizija v zavodu ni bila izvedena. 
 
1.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
Ve zastavljene cilje, ki so bili odvisni samo od nas smo dosegli. Odstopanja so pri planiranih 
aktivnostih, ki niso odvisne od nas, torej uspešnost oddanih prijav na programu Erasmus+ in 
na drugih razpisih.  
 
1.10. Poročilo o opravljenem delu na pravnem področju 
Na pravem in kadrovskem področju je v letu 2016 prišlo do naslednjih sprememb: 
 
Notranji akti  
 
a) Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest 
Javni zavod je s pozitivnim mnenjem sindikata javnega zavoda sprejel nov Pravilnik o 
notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, v katerem je dodal nova delovna mesta, 
ki omogočajo zaposlitve v okviru novih projektov, prijavljenih na nacionalne ali mednarodne 
razpise s področja mladinskega dela ali drugih področij, primernih za javni zavod. 
 
v Pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest so posodobljene vse 
zahteve glede vrste in stopnje izobrazbe ter znanja slovenskega in tujega jezika v skladu s 
področno zakonodajo. dodana je tudi možnost hkratne zaposlitve na več delovnih mest s 
krajšim delovnim časom od polnega. 
 
b) Pravilnik o delovnem času 
V novo sprejetem Pravilniku o delovnem času so smiselno upoštevane določbe Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, s čimer se položaj javnih uslužbencev in 
obseg njihovih pravic približa položaju oziroma obsegu pravic, ki jih imajo javni uslužbenci v 
podobnih oziroma sorodnih institucijah oziroma javnih zavodih. S tem se tudi poveča 
preglednost in transparentnost na področju letnega dopusta, upravičenih odsotnosti z dela s 
pravico do nadomestila plače idr. Na podlagi tega pravilnika so bila vsem zaposlenim 
javnega zavoda izdana nova obvestila o letnem dopustu za leto 2016. 
 
c) Pravilnik o javnem naročanju 
Vsebino novega Pravilnika o javnem naročanju je Javni zavod prilagodil glede na nove 
določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15). Prav tako je glede na 
organizacijo dela na tem področju izvedbo postopka razdelili na dva dela, in sicer zahteva za 
nakup blaga, storitev ali izvedbo gradnje s strani direktorja javnega zavoda in pobuda s strani 
zaposlenih javnega zavoda. Vzpostavljena je centralizirana evidenca javnih naročil 
(evidenčni postopki, naročila male vrednosti ter velika javna naročila). 
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d) Pravilnik o izobraževanju 
Javni zavod je sprejel nov Pravilnik o izobraževanju, v katerem so dodane možnosti za 
izobraževanje zgledujoč se po Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja. Prav 
tako so določeni pogoji in obseg prostih delovnih dni za izobraževanja v interesu javnega 
zavoda kot delodajalca. Javni zavod je na predlog pravilnika prejel pozitivno mnenje 
sindikata javnega zavoda. 
 
d) Pravilnik o delu dijakov in študentov 
Nov Pravilnik je posodobljen z določili iz Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, in sicer glede napotitve na delo dijakov in študentov s strani izobraževalnih 
zavodov. Glede na potrebe javnega zavoda se je omogočilo tudi plačilo po dejanski 
realizaciji oziroma dokončanju dela dijaka oziroma študenta. Vrednost te storitve je 
primerljiva vrednostim urne postavke. Pri določitvi urne postavke za posamezno vrsto dela je 
upoštevana zakonsko določena minimalna bruto vrednost. 
 
e) Pravilnik o davčnem potrjevanju računov 
Javni zavod je zaradi vzpostavitve blagajne skladno z Zakonom o davčnem potrjevanju 
računov sprejel predmetni navedeni pravilnik, v katerem je opredelil vsebino kot jo določa 
zakon. 
 
f) Pravilnik o organizaciji dela 
Pravilnik je bil sprejet z namenom povečanja produktivnosti in učinkovitosti dela zaposlenih 
ter širitve dobrega imena in ugleda javnega zavoda ter uresničevanja namena poslanstva 
javnega zavoda. V njem so navedeni načini opravljanja dela v javnem zavodu, urejeno je tudi 
opravljanje dela v času dežurstva in stalne pripravljenosti, opredeljena pa je tudi zahteva 
javnega zavoda glede dosegljivosti zaposlenih za vprašanja uporabnikov in/ali zakonitih 
zastopnikov ali skrbnikov mladoletnih uporabnikov. Na podlagi navedenega pravilnik je 
pripravljen tudi dogovor, ki bo sklenjen med javnim zavodom in zaposlenim v primeru 
izvajanja več dnevnega tabora ali mladinske izmenjave. V pravilniku je poudarek tudi na 
obveščanju javnosti o delovnem času posameznih četrtnih mladinskih centrov in njegovem 
delovanju. Sindikat javnega zavoda je na vsebino podal pozitivno mnenje. 
 
g) Pravilnik o oddajanju stvarnega premoženja v najem 
Nov Pravilnik omogoča večjo preglednost, odpira dodatne možnosti za zapolnitev prostorov 
javnega zavoda in izvajanje nadgradnje programa javnega zavoda. 
 
Javna naročila 
 
Javni zavod je uspešno izvedel evidenčni postopek za izbiro izvajalca idejnega načrta za 
prenovo Četrtnega mladinskega centra Črnuče. Odločitev je sprejela vnaprej imenovana 
komisija, sestavljena iz predstavnikov uporabnika, ustanovitelja, zaposlenih javnega zavoda 
ter stroke mladinskih centrov. V okviru postopka je bila opravljena javna predstavitev vseh 
načrtov. Izbrani ponudnik je v Četrtnem mladinskem centru Črnuče v okviru svojega dela 
izvedel delavnice, v katere so se vključili obiskovalci tega centra. 
 
Izveden je bil uspešen evidenčen postopek za gradbeni nadzor nad prenovo Četrtnega 
mladinskega centra Zalog. 
 
Javni zavod je brez vložene revizije zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti izvedel 
postopek za izbiro izvajalca gradnje ARBA PLUS d.o.o. Uspešnost in pridobitev ponudbe v 
okviru zagotovljenih sredstev naročnika se je zagotovila z opravljenimi pogajanji med 
prijavljenimi ponudniki. 
 



 

12 

Pregled in dopolnitve ter vodenje postopka naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za 
opravljanje pomoči pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ki je bil prav tako zaključen brez 
revizijskega postopka. 
 
Sodni postopki 
 
Javni zavod je uspešno dosegel umik predloga za izvršbo zavoda IPF in privarčeval stroške 
za nadaljnji postopek pred sodiščem in stroške pooblaščenca. 
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2. POSLOVNO POROČILO - POSEBNI DEL  
 
2.1. Organi zavoda in vodstvo 
 
Zavod vodita: 
- svet zavoda in 

- direktorica. 

 
Člani Sveta zavoda od 17.12.2013 dalje: 
 
- Miha Mohorko, predsednik (predstavnik ustanovitelja), 
- Marko Koprivc, namestnik predsednika (predstavnik ustanovitelja), 
- Jernej Šoštar (predstavnik ustanovitelja), 
- Tomaž Senečič (predstavnik zainteresirane javnosti), 
- Mateja Maver (predstavnica zaposlenih) od 9. 9. 2015 (prej: Marko Taljan). 

 
Direktorica zavoda od 1.1.2016 je Ksenja Perko. 
 
2.2. Redno zaposleni, pogodbeni delavci, prostovoljci in praktikanti ter drugi 
Zavod je imel v letu 2016 enajst (11) zaposlenih: 
 
Četrtni mladinski centri: 
- Katarina Žugman, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad, 
- Dr. Tjaša Perdih Stepišnik, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru 

Bežigrad  
- Maja Majcen, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Črnuče, 
- Aleš Susman, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Črnuče, 
- Mateja Maver, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Šiška, 
- Simon Rajšp, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Šiška, 
- Marko Taljan, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Zalog, 
- Erika Dolenc, specialistka za mladinsko delo /koordinatorka v centru Zalog (na 

porodniškem dopustu) 
- Doris Novak, specialistka za mladinsko delo /koordinatorka v centru Zalog (nadomeščanje 

porodniškega dopusta E. Dolenc, po poteku redna zaposlitev). 

 
Uprava: 
- Vanja Krmelj, višja svetovalka področja III / vodja administracije. 
- Maruša Pirnat, koordinator V (zaposlena 12.12.2016 za določen čas) 

 
Poleg zaposlenih so pri programskem delovanju zavoda sodelovali zunanji sodelavci: 
- Maruša Pirnat, usposabljanje na delovnem mestu na upravi, 
- Sandra Bermanec, usposabljanje na delovnem mestu v ČMC Šiška, 
- Ana Arh, usposabljanje na delovnem mestu v ČMC Črnuče, 
- Lea Cör, izvajalka prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Golovec in Posavje, 
- Kristina Stražišar, izvajalka prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Golovec do 

septembra 2016, 
- Tjaša Bračič, izvajalka prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Golovec in Posavje, 
- Kaja Sevčnikar, izvajalka prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Posavje do septembra 

2016, 
- Teja Šimenc, izvajalka prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Golovec in Posavje, 
- Timijan Drpić Minatti, izvajalec prostočasnih mladinskih aktivnosti v ČS Golovec in 

Posavje, 
- Katja Kodra, soustvarjalka Basementa v ČMC Črnuče, 



 

14 

- Ana Petač, izvajalka projekta 14+ je zakon! v mladinskem centru Bežigrad, 
- Larisa Deutsch, prostovoljno pripravništvo v mladinskem centru Bežigrad, 
- Anja Sabol, opravljanje prakse v Četrtnem mladinskem centru Zalog, 
- 15 študentov zaposlenim pomaga pri izvedbi aktivnosti v ter izven mladinskih centrov in 

na upravi, 
- 127 prostovoljcev zaposlenim pomaga pri aktivnostih v ter izven mladinskih centrov in na 

upravi. 

 
V skladu z novim Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je 
Svet zavoda potrdil na 10. redni seji dne 23. 2. 2016 je sistemiziranih 12 delovnih mest (1 x 
del. mesto Direktor, 1 x del. mesto Višji svetovalec področja II – vodja delovnega področja, 8 
x del. mesto Specialist za mladinsko delo, 1 x delovno mesto Koordinator VII/1 (VII. tarifni 
razred) in 1x delovno mesto Koordinator V (V . tarifni razred). Zadnji dve delovni mesti sta bili 
na novo sistemizirani za določen delovni čas in z namenom, da se zavod prijavlja na 
nacionalne in evropske razpise, katerih izvedba v primeru pozitivnih odločb z obstoječim 
številom zaposlenih v javnem zavodu ni mogoča oziroma bi bili projekti izvedeni slabše kot to 
želimo, prav tako bi s težavo zagotavljali varne delovne razmere in skrbeli za primerno 
obremenitev delavcev. V sistemizaciji je predvidena tudi zaposlitev s krajšim delovni časom 
za primere, ko zahtevnost projekta ne bo zahtevala prisotnost delavca za polni delovni čas. 
 
2.3. Programske aktivnosti 
Poleg zagotavljanja programa v mladinskih centrih smo izvedli tudi skupne projekte in 
organizirane prostočasne aktivnosti v Četrtnih skupnostih , s katerimi smo nagovorili vse 
mlade v Ljubljani in ne samo obiskovalce četrtnih mladinskih centrov. 
 
2. 3. 1. Mladinski centri in prostočasne aktivnosti 
V četrtnih mladinskih centrih so potekale vsebinsko pestre in raznovrstne aktivnosti za 
mlade. Posamezne aktivnosti smo izvajali v prostorih posameznih mladinskih centrov in 
izven prostorov ter tudi izven obratovalnega časa centrov, predvsem v času šolskih počitnic, 
v času prireditev v lokalni skupnosti in pri promociji zavoda na festivalih. Centri so bili v času 
šolskega leta odprti, vsak delavnik od 14. do 19. ure, centra Bežigrad in Šiška tudi ob 
sobotah od 10. do 14. ure. V primerih izvajanja posebnega dodatnega programa in predvsem 
v času šolskih počitnic ali sprememb potreb uporabnikov smo delovanje centrov izvajali v 
drugače razporejenem času. Med zimskimi počitnicami smo začenjali ob 10. uri. Urnik 
delovanja ČMC-ja redno objavljamo na spletni strani in v prostorih ČMC-ja. Program Mladih 
zmajev redno objavljamo na spletni strani, družabnih omrežjih in v svojih prostorih.  
 
V Četrtni skupnosti Golovec in Posavje so prostočasne aktivnosti potekale ob sredah, od 17. 
do 19. ure. V ČS Golovec so aktivnosti v prvi polovici leta potekale na in pred OŠ B. Jakca, v 
drugi polovici leta v prostorih ČS Golovec ter občasno tudi na drugih lokacijah v Ljubljani. V 
ČS Posavje aktivnosti potekajo v kletnih prostorih ČS Posavje (Bratovševa pl. 30) in občasno 
tudi na drugih lokacijah v Ljubljani.  
 
Mladinske aktivnosti organizirajo in koordinirajo redno zaposleni specialisti za mladinsko delo 
- koordinatorji, v sodelovanju z mladinskimi organizacijami, s prostovoljci in praktikanti, s 
pogodbenim izvajalci, z organizacijami v lokalni skupnosti, s partnerskimi organizacijami iz 
Slovenije in Evropske unije in ne nazadnje v dogovoru z mladimi obiskovalci in njihovimi 
starši/skrbniki. V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v četrtnih 
mladinskih centrih zavoda, za leto 2016, smo sofinancirali v višini 49.516,95 EUR 22 
organizacij, ki so letos izvedle 47 projektov za mlade. Pri izvedbi programa so nam pomagali 
tudi prostovoljci, v naše delo pa smo stalno vključevali tudi praktikante.  
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V nadaljevanju navajamo po posameznih centrih realizirane projekte in redne aktivnosti, na 
katere smo najbolj ponosni. Za večjo slikovitost navajamo pozitivna pričevanja uporabnikov..  
 

 

Četrtni mladinski center ČRNUČE  
 
Izvedba koncerta v okviru Glasbenega studia Basement. 
Gre za projekt, ki prerašča razsežnosti delovanja mladinskega centra. Izhaja iz želja in 
potreb mladih (in manj mladih) bandov iz Črnuč, drugih delov Ljubljane in Slovenije, ki iščejo 
priložnosti, da predstavijo svoje glasbene izdelke širšemu krogu poslušalcev. Največji 
dosežek projekta je, da je koncert prvič (od začetka 2013) samostojno organiziral vodja 
projektne skupine Basement D. (20 let) s podporno ekipo drugih mladih. Koncert je obiskalo 
približno 30 ljudi, pri izvedbi je sodelovalo 15 prostovoljcev in prostovoljk iz naše ciljne 
populacije, nastopile pa so tri glasbene skupine. 
 

Dobrodelna akcija ob Dnevu za spremembe. 
Dan za spremembe je tradicionalni projekt Slovenske filantropije, kamor se vsako leto 
pridružimo tudi Mladi zmaji. Letošnje leto smo 2. aprila po predlogu Filantropije obarvali 
spoštljivo; tako so vse delavnice, nastopi in zbiranje potekali pod tem sloganom. V okviru 
projekta se ČMC Črnuče veča prepoznavnost v lokalni skupnosti. Dogodek je obiskalo 
približno 120 ljudi, med njimi tudi pesnik Andrej Rozman Roza in reper Zlatko, ki sta s 
svojima nastopoma popestrila program. Osrednja dodana vrednost programa je bil nastop 3 
mladih črnuških reperjev v starosti 11 in 12 let, ki so izvedli himno dneva Gre za respect. 
Besedilo je napisal prostovoljec ČMC Črnuče, glasbeno podlago pa vodja projektne skupine 
Basement D. (20 let), pod katerega mentorstvom so mladi izvajalci tudi vadili in izvedli 
nastop. Dogodek je povezal lokalno skupnost, privabil znane osebnost, mladi pa so pokazali, 
da so ustvarjalni in dobrodelni potencial v skupnosti.  
 
FQFX 
Novembra 2015 je ob razmišljanju, kaj bi lahko doprinesli v sklopu meseca kakovosti zvoka 
Zelene prestolnice, padla ideja, kako prikazati zvok. Okoli ekipe koordinatorja in 3 izvajalcev 
so se zbrali posamezniki in posameznice, ki so si skupaj zamislili, na katere načine bi lahko 
zadevo izpeljali. Oblikovala se je ideja o interaktivni zvočni razstavi z več postajami in radiem 
z delovnim naslovom FQFX – Frequency effects. Namen projekta je bil, da skozi lastno 
eksperimentiranje s pomočjo internetnih in drugih virov mladi pridejo do uspešno delujočih 
postaj, s katerimi se predstavijo na razstavi. 9. aprila je bila izvedena razstava, ki se jo je 
udeležilo približno 50 obiskovalcev. S projektom smo različnim mladim dali možnost, da 
pokažejo svojo ustvarjalnost in zavezanost za izvedbo projekta. Sodeč po Knjigi vtisov je 
razstava požela navdušenje obiskovalcev. Obstaja želja po ponovitvi in razširitvi razstave in 
upamo, da bo v spremenjeni obliki ponovno izvedena jeseni.  
 
Sodelujoči mladi:  
D. (22 let): Po izpitih zaključuje srednjo šolo – opravlja spomladanski rok mature. V prostem 
času oblikuje računalniške in družabne igre in igra kitaro. Prevzame iniciativo, išče 
eksperimente in sodeluje pri večini eksperimentiranja. Tekom poteka projekta dobi 
študentsko delo, ki ga časovno močno omejuje. Postaja na razstavi: Ne-newtonska tekočina. 
 
D. (15 let): Zaključuje osnovno šolo, v kateri med sovrstniki ni dobro sprejet. V prostem času 
ustvarja origamije in druge izdelke iz papirja ter kreativno razmišlja o ustanovitvi lastne 
države. Sodeluje pri večini eksperimentiranja, izdela tonoskop in prevzame postajo 
Tonoskop in valovanje. 
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K. (18 let): Obiskuje srednjo ekonomsko šolo, v prostem času se ukvarja s športom in dela 
preko študentskega servisa. Kljub trem grajam, ki jih je morala popraviti tik pred izvedbo 
razstave, sodeluje pri večini eksperimentiranja in dokumentira ogled izdelane Rubensove 
cevi, ki je podlaga za izdelavo naše cevi. Izdela potrebne instalacije in na koncu prevzame 
Kimatiko z zvočniki. Tekom projekta oddela tudi potrebno število ur za OIV. 
 
N. (15 let): Mladostnica s težavami doma, osnovno šolo končala po izpitih, tekom projekta se 
vpiše na Produkcijsko šolo MD Jarše. Prosti čas preživlja na družabnih omrežjih in v lokalih. 
V paru s sovoditeljem naj bi prevzela postajo Radio FQFX, a se brez pojasnila ne pojavi na 
generalki, ki je bila prestavljena na njeno željo in je vse do izvedbe razstave nedosegljiva. 
 
K. (24 let): Mladenič, ki je vedno pripravljen pomagati pri katerem koli projektu in ima zelo 
izraženo potrebo po pripadnosti skupini. Njegovo življenje zaznamuje rahla oblika 
Downovega sindroma, pri projektu je sodeloval pri nekaterih eksperimentih, prevzel pa je 
zanj gotovo največji izziv – postajo Radio FQFX. 
 
V. (20 let): Obiskuje drugi letnik FMF, smer računalništvo. V prostem času programira, igra 
violončelo, sodeluje pri množici projektov, na računalniških olimpijadah, matematičnih taborih 
itd. Je eden od jedrnih članov skupine Basement. Srečanj se zaradi zasedenosti ni 
udeleževal, je pa spisal vse opise posameznih postaj, ki so bili tudi osnova za radijski 
program in na koncu zaradi svojega glasbenega znanja prevzel postajo Kimatika z lokom. 
 
D. (20 let): Študira na Fakulteti za kemijo. V prostem času član uspešnega banda Sober 
Assault, s katerim je imel tekom projekta koncertno turnejo po Balkanu. Vodja projekta 
Basement. Şodeloval je pri večini eksperimentiranja, izdelal instalacijo za Kimatiko z lokom in 
prevzel postajo Rubensova cev.   
 
L. (22 let): Študira na medijski fakulteti, v prostem času poje v bandu in fotografira. Pri 
projektu je foto dokumentiral in pomagal posneti nekatere eksperimente, izdelal plakat za 
razstavo in foto dokumentiral samo razstavo. 
 
T. (24 let): Pavzer družboslovne informatike, vodi različne delavnice in projekte, v prostem 
času igra kitaro. En dan pred razstavo ob odpovedi mladostnice N. prevzel sovodenje Radia 
FQFX. 
 
L. (21 let): Mladostnica z nedokončano srednjo šolo in veliko talenti. Dolgoletna prostovoljka 
v ČMC Črnuče, pri projektu pomagala pri izvedbi razstave. 
 
Poleg omenjene ekipe sta pri eksperimentiranju sodelovala še dva malo bolj stalna 
»padalca«: S. (15 let) in B. (13 let) in neznano število ostalih »padalcev«. 
 
»Starejša ekipa«: 
Kušlan, Želc, Arni: RŠ-ovci, prevzeli in mentorirali postaji Radio FQFX ter projekcijo in 
snemanje nekaterih eksperimentov. Priskrbeli ogled izdelane Rubensove cevi. 
 
Zmago: prostovoljno priskrbel kovinske plošče in izdelal Rubensovo cev. 
 
Vadba bandov 
Vadba treh bandov, ene bobnarke in enega DJa predstavlja svojevrsten neformalni zaključek 
in hkrati podlago za nadaljnji razvoj projekta Glasbeni studio Basement. Mladi obiskovalci 
koristijo prostor izven časovnih okvirjev dnevnega programa ČMC Črnuče in s tem dodajajo 
pečat k razvoju alternativne kulture in preživljanja prostega časa v Črnučah. Prostori ČMC 
Črnuče tako v največji meri izpolnjujejo svoj namen dosegljivosti mladim iz Ljubljane.  
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Načrtovanje in izvedba – postavitev – vertikalnega vrtička v ČMCju in ozelenitev korit v 
okolici ČMCja 
S prostovoljci iz Nepala in Indije smo v avgustu postavili vertikalne vrtičke na vhodnem 
stopnišču in v njih nasadili nekatere rože in začimbe. Baziliko smo s pridom uporabljali pri 
kuharskih delavnicah, na novo pa bomo vse sadili predvidoma spomladi 2017. Betonska 
korita so bila še pred možnostjo ureditve odstranjena izpred centra. 
 
Praznovanje rojstnega dne ČMC Črnuče z mini festivalom mladih 
V sklopu Črnuškega septembra smo 9.9. praznovali naš 6. rojstni dan. Pri organizaciji je 
pomagalo 5 mladih in nekaj prostovoljcev, delavnice so izvedle nekatere organizacije, s 
katerimi sodelujemo, vrhunec dogajanja pa je bil nastop mladih, ki so tudi v sklopu našega 
programa vadili hip hop in breakdance v prvi polovici leta. Prireditev so obiskali predvsem 
mlajši otroci, med skupno okoli 70 udeleženci pa je bilo tudi nekaj družin. 
 
Prenova ČMC Črnuče v sodelovanju z mladimi obiskovalci 
Z izbranim arhitekturnim birojem Trije arhitekti smo na skupno petih delavnicah sooblikovali 
načrt za prenovo ČMC Črnuče. Sodelovalo je veliko mladih, ki so prispevali mnogo idej. 
Sodelovanje se nadaljuje v letu 2017, ko bodo skupaj z mladimi izbrali materiale in barve za 
finalizacijo načrtov. 
 
Projekt »Klet strahov« 
V času jesenskih počitnic smo s skupino 10 mladih, starih med 10 in 25 let, našo klet 
spremenili v pravo hišo strahov. S pripravami smo začeli že v septembru, do konca oktobra 
je bil pripravljen scenosled in dodeljene vloge, 2. 11. in naslednjega dne dopoldan smo 
postavljali scenografijo, potem pa v dveh popoldnevih dodobra navdušili skupno 74 
obiskovalcev. Vsaj za vtis groze smo nekaj dogajanja tudi posneli:  
 
https://drive.google.com/open?id=0ByUgGDEIuAqSMHV4T1JsNXVjQmc 
 

 
 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0ByUgGDEIuAqSMHV4T1JsNXVjQmc
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Projekt »Božičkova soba pobega« 
Med novoletnimi počitnicami smo z mladim obiskovalcem in prostovoljkami organizirali t. i. 
Escape room na temo božiča. Uganke in potek igre smo pričeli pripravljati na začetku 
decembra, prostor smo 27. 12. pripravili, 28. in 29. 12. pa sprejeli skupno 7 (od 14 možnih 
terminov) skupin, z maksimalno 5 člani, ki so skoraj vse v določenem času uspele rešiti 
zastavljene izzive in se dokopati do končnega sporočila. Odlično pripravljeno izvedbo je 
skalilo le nekaj odpovedi skupin v zadnjem trenutku, ki pa niso vzele vneme za pripravo 
novega “escapa” v letu 2017. 
 

  
 
Projekt »Mladinska soba« 
Mladi, stari med 16 in 29 let, so za potrebe njihovega druženja uredili dosedanjo skladiščno 
sobo in za njeno upravljanje sami prevzeli odgovornost. Poleg pospravljanja, beljenja in 
čiščenja so morali urediti prostore nadomestnega skladišča in skladiščnih prostorov, ki 
ostajajo v mladinski sobi. Dela so s prekinitvami trajala od septembra do decembra. Prostori 
so jim za druženje na voljo vsak dan med 19h in 7h, razen med vikendi, ko so jim na voljo cel 
dan. Otvoritev sobe je bila 9. 12., do 31. 12. pa ni bilo dneva, ko soba ne bi bila v uporabi.  
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Glasbeni studio Basement 
Zaključena je večina del. V uporabi za vadbo bandov oz. produkcijo elektronske glasbe je bil 
skupno 1103 ure. V letu 2016 je vadilo 5 glasbenih skupin, preostali čas je ustvarjal mladi 
nadebudni elektronski glasbenik. Koncert decembra ni bil najbolje obiskan, volja do 
organizacije novih kljub temu ostaja. Velika pridobitev je novo ozvočenje, mikrofoni, mešalna 
miza in računalniška oprema. V leto 2017 vstopamo z dvema vadečima skupinama in enim 
producentom elektronske glasbe. 
 
Band Pyroxene je še pred pridobitvijo nove elektronske opreme v naših prostorih snemal 
prvenec pri založbi Inverse records. Več o njih: 
https://www.facebook.com/smrt.in.razdejanje/?fref=ts 
 
Mladi, v začetku 2017 šele polnoletni ustvarjalec Junker, pa v prostorih studia ustvarja 
vseskozi kadar ni zaseden z drugimi bandi ali zunanjim najemom. Nekaj njegove glasbe: 
https://soundcloud.com/itsjnkr in https://soundcloud.com/itsjunker. 
 
POZITIVNA PRIČEVANJA o ČMC Črnuče: 
ŠKD Bast: Koordinatorji so s svojim prijaznim pristopom in strokovnostjo omogočili 
nemoteno in zabavno dogajanje na delavnicah. 
 
Čestitka ob rojstnem dnevu: »Vse najboljše, lepo in vztrajno nadaljujte s svojim dobrim 
delom, sooblikujte mladi svet in še veliko uspešnih projektov vam želim.« 
 
Iz knjige vtisov razstave FQFX: 
»Razstava je zelo poučna in zabavna, kar tako naprej.« 
»Bravo! Čestitke za popularizacijo znanja s področja zvoka.« 
»Zelo zanimivo. Pohvala celotni ekipi za idejo in izvedbo.« 
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»Ful hudo, top ljudje, pa lahko bi bilo še več poskusov.« 
»Noro! Vse pohvale in upam, da boste še kdaj ponovili :)« 
 
Iz knjige vtisov Kleti strahov: 
»Brez besed sem ostala. Ful dobro! Ste me kar prestrašili! Navdušena sem zelo. Vse 
pohvale vsem! Še posebej Maticu :P Danijela.« 
»Odlično!!! Ambient, zgodba, maske in igra so bile super! Bravo!« 
»Strašljivo na očarljiv način. Bravo! Frančišek« 
 
Iz knjige vtisov Božičkove sobe pobega: 
»Bilo je zelo zapleteno in božično. Res so pomembni vsi detajli, ki misliš da niso. Možgani ti 
morajo delat 100 na uro :P Veliko sreče vsem naslednjim žrtvam ;) Mateja, Jerneja, Andreja, 
Nace :)« 
 
O Mladinski sobi: 
»Ful je dobr, ker se lahko družimo tudi, ko center ni odprt. Ne rabimo vsakokrat plačevati za 
kavico, da se lahko na toplem podružimo, se pogovorimo med sabo. Všeč mi je, da je noter 
pikado. Vsak trud je dobro plačan, zato se je splačalo potruditi in sobo zrihtati. Ima pa še 
vedno veliko možnost izboljšave.« Anel 
 

 

Četrtni mladinski center BEŽIGRAD  
 
Individualno spremljanje 
Namen projekta je ponuditi individualno spremljanje otroku, mladostniku ter tako spoznati 
specifične potrebe posameznega otroka, mladostnika in mu prav tam pomagati. Prostovoljec 
spremlja otroka, mladostnika minimalno eno leto in v tem času zgradita varen odnos, znotraj 
katerega skupaj dosegata zastavljene cilje. V okviru spremljanja gre za pomoč za šolo in za 
nudenje psihosocialne pomoči. Prostovoljec ter mentorici sta v stalni komunikaciji s starši, z 
namenom kakovostnega nudenja pomoči vzpostavljamo kontakt z institucijami, v katere je 
otrok vključen ali obravnavan (šola, center za socialno delo, …). Nudimo pa tudi pomoč, 
podporo, svetovanje staršem, družini in tudi otroku/mladostniku individualno. Občasno 
svetovanje izvedemo tudi s prostovoljcem in otrokom/mladostnikom ter staršem z namenom 
boljšega sodelovanja in razreševanja stisk otroka/mladostnika. Velika večina 
otrok/mladostnikov, vključenih v projekt, ima posebne potrebe, pri nekaterih postopek o 
usmerjanju še poteka, nekateri pa že imajo odločbe o dodatni strokovni pomoči ter 
prilagoditvah v šoli. Dejavnost izvajamo že šesto leto. Od januarja do decembra 2016 je bilo 
vključenih 25 otrok in mladostnikov. V projekt je vključenih tudi 6 romskih družin. Nekatere 
družine, otroke/mladostnike spremljamo že od samega začetka projekta, torej vseh 6 let.  
 
Na nas se najpogosteje obračajo zaradi učnih težav, vendar se vedno izkaže, da so le te 
posledica različnih dejavnikov, nevro vedenjskih motenj ali neugodnih dejavnikov v 
družinskem okolju in tudi v okolju izven družine, najpogosteje gre za mešanico vsega tega. 
Starši pogosto na prvih srečanjih sami povedo, da so v preteklosti otroci doživeli težke 
izkušnje v družini, kot je na primer alkohol, nasilje, umik v varno hišo, psihična bolezen 
starša, odsotnost očeta zaradi odhoda v zapor in podobno. Do nas so precej odkriti. Tako 
deklica z izkušnjo nasilja doma dobi novo učiteljico, ki večkrat povzdigne glas in kar naenkrat 
ne želi več hoditi v šolo. Nihče ne pomisli, da je to morda posledica težke in travmatične 
izkušnje in da potrebuje podporo pri razreševanju nastale težave, rešitev ni v povečanem 
obsegu učenja in večji ubogljivosti. V takih primerih poskušamo senzibilizirati starše in 
zaposlene na šolah, da se težave lotimo/jo tam, kjer izvira. Pridružimo se tudi sestankom na 
šolah ali sodelujemo v multidisciplinarnih timih. Vedno pogosteje nas prosijo za pomoč za 
otroke in mladostnike, pri katerih so že odkrili motnje. Pri teh otrocih se pogosto dogaja, da 
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starši ne zmorejo več in pridejo že zelo izčrpani in obupani, tudi če imajo otroci ali 
mladostniki v šoli dodatno strokovno pomoč. Otrokom iz romskih družin starši ne morejo 
nuditi pomoči, saj sami niso pismeni, si pa zelo želijo, da bi otroci izdelali šolo. Ti otroci se 
srečujejo z dodatnimi izzivi, pogosto izražajo jezo in sram, ker znajo več od svojih staršev, 
imajo tudi več težav pri vzpostavljanju socialnih stikov z vrstniki. 
 
Odlomki mesečnih poročil mladih prostovoljcev: 
 
Prostovoljka S in deklica G (romska družina, mama samohranilka):  
“Po poti sva se veliko pogovarjale. Vprašala me je, če sem že bila na morju. Rekla mi je, da 
sama še ni bila. Deklica me je vprašala, če imam »očija«. Rekla sem, da imam. Nato je 
nadaljevala: »Veš, jaz ga pa nimam. V bistvu sem ga imela. Ampak nas je hodu strašit. Tam 
kjer smo prej živele. Reku je, da nas bo vzel mamici in nas peljal v dom. Bala sem se.« Nato 
sem jo vprašala kakšen dom. »Tisti dom, sej veš, za barabe.« Pomirila sem jo in ji rekla, da 
je nihče ne bo ločil od mamice. Rekla je, da si želi (»ko bo velika« ) delati na banki, da bo 
dala denar svoji mamici.” 
 
Prostovoljka A in mladostnica V:  
“V povezavi z angleščino pa mi je pomagala koordinatorka. Ker je V zelo dvomila vase in 
svoje sposobnosti, mi je koordinatorka priskočila na pomoč pri iskanju virov moči skupaj z V. 
Koordinatorka je vprašala V, kaj je najhujše, kar se lahko zgodi ter kako bi to vplivalo na 
njeno življenje. Vse tri skupaj smo prišle do zaključka, da je V strah glede jutrišnjega 
govornega nastopa nekoliko prevelik. Obe s koordinatorko sva poudarili, da zaupava v 
sposobnosti ter da verjameva v njen uspeh. Koordinatorka se je odlično spomnila na majhne 
podobice lutk, ki smo jih pred časom izdelovali v Mladincu. V sva dali dve lutki, ena 
predstavlja koordinatorko, druga pa mene. Na tak način sva V želeli pokazati, da jo 
podpirava ter da bova med jutrišnjim nastopom v mislih z njo. Potem sva z V raziskovali še 
njene največje strahove glede javnega nastopanja ter sva iskali možne rešitve za problem. V 
se je odločila, da bo med nastopom gledala v steno na koncu učilnice in ne v sošolce, saj jo 
to običajno zmede. Ko se je V nekoliko pomirila, sva pripravili power point predstavitev za 
jutrišnji nastop ter sva še dvakrat šli skozi vse besedilo. Pred odhodom sem ji še enkrat 
rekla, da verjamem v njene sposobnosti in da ji bo zagotovo šlo dobro. Odločila sem se tudi, 
da ji bom jutri zjutraj poslala spodbudno sms sporočilo.” 
 
Prostovoljec V in mladostnik E (iz romske družine) 
Ko sva se pogovarjala mi je E povedal, da ne verjame, da lahko dobi več kot dvojko. 
Spodbujal sem ga, da je sposoben in mora samo vztrajati če nekaj ne razume in tudi da je še 
vedno v redu fant, če nečesa ne zna takoj ali si česa ne zapomni. Zaupal mi je tudi, da mu ni 
všeč, kako mama dela z njim. Rekel je, da se hitro razjezi in kriči nanj, če se učita skupaj in 
on nečesa ne zna. E je večino predmetov popravil, kar se mi zdi zelo pozitivno. Menim, da je 
pogovor, ki smo ga imeli skupaj z mamo vplival blagodejno. Pri njemu zaznam več 
sproščenosti in celotno vzdušje se je bolj sprostilo. Zdi se kot, da je E malo zadihal. Glede na 
to, da je oče odsoten (v zaporu), E potrebuje nekoga, da se lahko pogovarja o teh zadevah. 
Pomembno se mi zdi tudi, da se ne vse vrti samo okoli šoli. Občutek imam, da ga to moti. 
 
Praktikantka S (tudi delo z družino) in otrok E:  
Danes sem šla tja s posebnim občutkom veselja. Že prejšnji teden sem bila z E na vezi glede 
matematike, saj jo je popravljal. In sicer mu je uspelo popraviti negativno oceno! Vedela sem, 
da zna, zmore, le če se ne bo zmedel. In važno je, da mu je uspelo! Kar mi da največji 
občutek veselja je to, da so bila najina srečanja uspešna. Vem, da ni vse samo v učenju, 
vesela sem, da znava pri najinem druženju skupaj tudi zabavati in sprostiti. S sproščenim 
delom lahko prideš mnogo dlje, kot pa če bi »težila« samo z nalogami in »Sedi in delaj 
zdaj!«. Tako da najin glavni cilj je dosežen! 
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Mama mi je povedala še, kako je E vesel, da me ima, kako fino se mu je zdelo, ko sem ga 
pohvalila tudi očetu in da nikoli več ne bo imel take prostovoljke Zdelo se mi je zelo lepo od 
njih in vesela sem, da imam takšno družino! Mislim, da smo se res povezali in se dobro ujeli! 
Danes so me v Zmajih že pričakovali skoraj cela družina, le oče je manjkal. Mama in sestrice 
so me bile kot vedno zelo vesele. Malo smo pokramljale, tudi o E. in njegovih ocenah. Mama 
me je pohvalila, češ da je po moji zaslugi dobil 5 pri naravi, čerpav se je E. to učil doma! 
Vesela sem bila, da so bile tam tudi njegove sestre, da lahko tudi njiju bolje spoznam. 
 
Mnenje prostovoljke A:  
Menim, da je mladostnica, ki sem jo spremljala, skozi najino sodelovanje spoznala predvsem 
to, da obstajajo ljudje, na katere se lahko zanese v vsakem trenutku v življenju. Zdi se mi, da 
je v dveh letih sodelovanja videla, da prositi za pomoč ni znak šibkosti, temveč moči. 
Vsekakor pa ne gre zanemariti tudi učno pomoč in spodbudo pri šolskih obveznostih, ki sta 
po mojem mnenju v številnih situacijah ključnega pomena. 
 
Delo s prostovoljci in praktikanti  
V ČMC Bežigrad je bilo v letu 2016 aktivnih 65 prostovoljcev in praktikantov. Prostovoljci in 
praktikanti so v večini prihajali iz Fakultete za socialno delo, letos že drugo leto tudi iz 
magistrskega študija delo z družino ter tudi iz Pedagoške fakultete, socialna in specialna 
pedagogika, Teološke fakultete, magistrski študij Zakonske in družinske študije, Srednja 
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Med prostovoljci je bilo tudi 8 mladostnikov, 
obiskovalcev ČMC, ki so del ranljive skupine (težave v družinskem okolju, rizična vedenja, 
težave s socializacijo, doživljanje medvrstniškega nasilja, …). Dva mlada prostovoljca sta v 
začetku šolskega leta izvedla predstavitvi o prostovoljnem delu v mladinskih centrih na 
Gimnaziji Bežigrad ter Srednji vzgojiteljski šoli Ljubljana. 8 prostovoljcev je bilo aktivnih na 
enodnevnih dogodkih, ostali pa so bili v večini aktivni celotno leto. Povprečna starost 
prostovoljcev je 24 let. Pri delu s prostovoljci in praktikanti je velik poudarek na dobrem 
mentorstvu, z rednimi mesečnimi sestanki in evalvacijskim srečanjem. Udeležili so se tudi 
vikend izobraževanja, ki smo ga izvedli za vse prostovoljce javnega zavoda. S 
prostovoljci/praktikanti, ki nudijo individualno spremljanje, je ena od koordinatork izvajala tudi 
individualna mentorska srečanja. Tudi v letošnjem letu so bile med praktikantkami štiri 
študentke magistrskega študija FSD delo z družino, ki so nudile podporo otroku/mladostniku 
in tudi družini. Ena mlada prostovoljka je prevzela vodenje projekta 14+ je zakon, program za 
mladostnike, starejše od 14. let ob petkih zvečer do 21.00 ure. Konec meseca novembra 
smo v mladinski center sprejeli tudi pripravnico, nekdanjo praktikantko.  
 
Prostovoljka Ana, 23 let: Sodelovanje v mladinskem centru je zame izjemna izkušnja, saj v 
prvi vrsti dobim veliko zase. Vsa srečanja z mladostniki in s koordinatoricami mi pomagajo, 
da krepim svoje veščine sodelovanja z ljudmi, pridobivam nova znanja in se osebnostno 
razvijam. Podpora koordinatoric je zame ključnega pomena, še posebej takrat, ko sem sama 
v stiski in ne vem, kako naprej. 
 
Prostovoljec Francisco iz Venezuele: I wanna thank to Mladi zmaji for being good with me 
and let me be with you sharing nice moments... I MISS YOU I HOPE TO SEE YOU SOON. 
 
Prostovoljka K (obiskovalka, mladostnica iz rizične skupine):  
No pač men je biti prostovoljka super, ker sem v času ko sem tukaj pridobila veliko izkušenj 
in se veliko naučila, uživam v tem delu in bom s temu se nadaljevala. Dobila sem velik 
nasvetou od koordinatork in mi je dobr da ce rabm kaksno pomoč da grem k vama in vama 
povem ..ne sam glede prostovoljstva ampk tut nasplosn..aja pa pridobila sem to da sm 
slišala mnenja se drugih prostovolceu pa se na podlagi tega odločla kako bi js nrdila.  
  
Obiskovalci kot mladi prostovoljci pri organizaciji pouličnega festivala “Biti mlad je zakon”:  
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Svetovanje, podpora staršem, mladostnikom 
V ČMC Bežigrad je ena od koordinatork v 2016 nudila svetovalne pogovore ter podporo in 
pomoč pri razreševanju različnih življenjskih stisk družini, staršem ter mladostnikom. 
Podpora je vsebovala pogovore z namenom zmanjšanja stiske, razrešitve težav (težave z 
nasilnim vedenjem mladostnikov, stiska starša zaradi mladostnikovih težav v šoli, stiske 
zaradi konfliktov med starši in šoli, stiske staršev zaradi težav mladostnika (ADHD), …) ter 
tudi spremstvo na Center za socialno delo, pomoč pri iskanju informacij, pomoč pri pisanju 
prošenj, pritožb, izpolnjevanju obrazcev, ipd. Vključenih je bilo 6 staršev ter 8 
otrok/mladostnikov. Koordinatorka je 1x tedensko izvajala svetovalna srečanja tudi s skupino 
treh mladostnikov, ki izhajajo iz rizičnega družinskega okolja (zlorabe, ločitev, psihične 
bolezni staršev, smrt starša, …) in so se posluževali rizičnega vedenja (alkohol, rizično 
spolno vedenje, droge, motnje hranjenja, …) ter se srečevali s težavami zaradi spolne 
usmerjenosti. Enemu od teh mladostnikov je nudila tudi pomoč in podporo pri urejanju 
situacije v šoli, pomoč v povezavi z doživljanjem nadlegovanja s strani vrstnikov ter pri 
razreševanju drugih kritičnih situacij (tudi svetovalna srečanja z mamo, …). V okviru srečanj 
je nastala tudi ideja o organizaciji mednarodne izmenjave. Koordinatorka je mladostnike 
spodbujala tudi k aktivni participaciji ob različnih priložnostih. Nudila je tudi spremstvo na 
prvo srečanje z organizacijo z namenom vključitve mladostnikov v njihove programe.  
 
Sodelovanje z zunanjimi izvajalci  
V ČMC Bežigrad v svoj program aktivno vključujemo tudi zunanje izvajalce (poleg JR), ki s 
svojimi aktivnostmi doprinesejo k vsebinsko bogatejšemu programu. Izvajalce izbiramo po 
treh načelih - izraženih željah mladostnikov, potreb, ki jih zaznavata koordinatorki, ter 
izraženih idej izvajalcev (koprodukcija). Tako smo v 2016 sodelovali z:  
 

• Zvezo prijateljev mladine Moste polje pri projektu Dobro sem  
• Mustangs Ljubljana s športnimi delavnicami ameriškega nogometa 

• KIND Namizne družabne igre za starejše od 16 let 
• Malo ulico, ki so imeli ob četrtkih dopoldan srečanja za mamice z dojenčki in malčki 
• Društvom za ohranjanje čuječnosti - Odprta skupina za ohranjanje čuječnosti  
• Študentom in prostovoljko, ki sta izvajala športne delavnice (Športaj za spremembo)  
• Inštitutom za kulturo varnosti z delavnico in natečajem Ivko išče prijatelja  
• Društvo Kartologi  
• Fakulteta za socialno delo - izvajanje predavanj v času prenove fakultete 

• Zavod APIS - Foto maraton in mednarodni trening za mladinske voditelje  
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Še posebej podpiramo izvajalce, ki so mladostniki. Pomagamo jim s spodbujanjem, 
zaupanjem v njihove zmožnosti, mentorstvom pa tudi z materialno-organizacijskega vidika 
(prostor, oprema, material ipd.). Tako sta dve mladoletni prostovoljki vodili delavnico Kaj se 
kuha v Mladincu, dve prostovoljki sta izvedli delavnico za materinski dan, štiri študentke FSD 
delavnico o prostem času, praktikant je pod mentorstvom koordinatorke v juniju izvedel šolo 
samoobrambe ter mlad izvajalec kuharsko poletno šolo v mesecu juliju. Mlada prostovoljka je 
prevzela vodenje projekta 14+ je zakon skupaj z dvema prostovoljcema, nekdanjima 
uporabnikoma mladinskega centra. 
 
Z namenom sodelovanja z lokalno skupnostjo in nudenja kvalitetne opore ter priložnosti za 
kvalitetno preživljanje prostega časa otrokom in mladostnikom iz naselja smo v 2016 
sodelovali tudi z:  
 
- OŠ MiIana Šuštaršiča  
- OŠ Franceta Bevka - 
- OŠ Savsko naselje  
- OŠ Nove Jarše  
- Danile Kumar  
- Gimnazija Bežigrad - 
- SR Vzgojiteljska šola  
- Pedagoška fakulteta  
- Fakulteta za socialno delo  
- Stanovanjska skupina Hiša  
- Krizni center za mlade Bežigrad - CSD Bežigrad  
- CSD Bežigrad  
- Četrtna skupnost Bežigrad  
- Policijska postaja Bežigrad  
- Knjižnica dr. Franceta Škerla  
- Dnevni center za starejše Bežigrad  
 
Dogodek Bodi spoštljiv3 - Dan za spremembe  
ČMC Bežigrad je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad v okviru vseslovenske akcije 
Dneva za spremembo v soseski BS3 organiziral športno-kreativni dogodek Bodi Spoštljiv. 
Rdeča nit celotnega dogajanja je bila spoštljiva komunikacija ter drobna dejanja prijaznosti in 
pozornosti. K temu so pripomogli mnogi prostovoljci (večinoma mladostniki) in sodelujoči: s 
pomočjo Vrtnarstva Šimenc je zraslo drevo spoštovanja, obrodilo je z mislimi mimoidočih, 
učencev, staršev in učiteljev OŠ Franceta Bevka ter Dnevnega centra aktivnosti za starejše 
Puhova. Sivega zidu okoli mladinskega centra so se z grafiti lotile dijakinje Srednje 
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana ter Društvo Appareo. Trenerji Košarkarske šole 
Ježica so organizirali prijateljsko tekmo za otroke in mladostnike, istočasno pa je potekal še 
lov za zakladom.  
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Delo z migranti 
V ČMC Bežigrad smo začeli z vključevanjem migrantov v aktivnosti, ki se izvajajo v centru. K 
že utečenemu sodelovanju s Kriznim centrom, od koder je k nam prihajala begunka iz 
Afganistana, se je vzpostavilo še sodelovanje z Azilnim domom. V center sta prihajali 2 
skupini starejših mladostnikov iz Sirije in Afganistana ob spremstvu njihovega animatorja in 
prevajalca. Do 30.6. smo tako sprejeli 11 migrantov, našo zavzetost pa so pohvalili tudi na 
Unicefu in Slovenski filantropiji, dveh organizacijah, ki sta najmočneje vpeti v integracijo 
migrantov.  
 

 
 

 

 
Poletne šole v ČMC Bežigrad  
Koordinatorka ČMC Bežigrad je v okviru počitniškega programa z dvema mladima izvedla 
dve poletni šoli, poletno šolo samoobrambe ter poletno šolo veganskega kuhanja. V 
sodelovanju z Mustangs Ljubljana smo izvedli poletno šolo ameriškega nogometa, 
koordinatorka ČMC Bežigrad pa je s sodelavko iz ČMC Zalog pripravila ter izvedla poletno 
šolo za mladostnike “Mladost je norost”. 
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Dvodnevni poulični festival Biti mlad je zakon 
Tradicionalni kulturno - športni poulični festival ob zaključku počitnic, z namenom 
predstavitve različnih možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa za otroke in mlade 
med šolskim letom ter priprava na začetek šolskega leta in promocija mladinskega centra, je 
v 2016 potekal že osmič. Festival je trajal dva dni, 29.8. in 30.8.2016 od 14.00 do 19.00 ure, 
na igrišču med Puhovo in Trebinjsko v soseski BS3. Športno rekreativni in ustvarjalni poulični 
festival za mlade in njihove starše, stare starše in prijatelje pripravljamo že vrsto let skupaj z 
mladimi iz Bežigrada, različnimi nevladnimi organizacijami in športnimi društvi ter ustvarjalci. 
Na festivalu je sodelovalo 8 mladih prostovoljcev, obiskovalcev mladinskega centra, štirje 
prostovoljci iz Azilnega doma Ljubljana ter nekaj ostalih nadobudnih prostovoljcev. Ustvarjali 
in spodbujali smo vzdušje zdrave zabave, gibanja, umetniškega izražanja. Pri izvedbi 
festivala smo sodelovali s Timom in njegovo Palačinkarno na kolesu, poskrbel pa je tudi za 
zdrave smutije, z Centrom urbane kulture Urbanroof, Dnevnim centrom za starejše Puhova, 
Športno kulturnim društvom Capoeira Tradiçäo Baiana, šolo za nastopanje BAST, Športnim 
društvo Klub Mustangs Ljubljana, Društvom za razvijanje ustvarjalnosti KUSD Galerija 
C.C.U., s prostovoljcem Tadejem, ki je vodil popravljalnico koles, z raperjem Joseom, ki je 
vodil delavnico slam poezije, Društvom Igrolog, Društvom za teorijo in kulturo hendikepa 
YHD, Zavodom Salesianum OE, Društvom DrogArt, Mednarodnim grafičnim likovnim 
centrom, Zavodom za izobraževanje, raziskovanje in razvoj Z lahkoto ter našo Meto in 
Jeleno, ki že nekaj let zapored skrbita za pestro glasbeno dogajanje, povezovanje na 
festivalu in tudi za glasbene točke otrok in mladih. Festivala se je poleg vseh izvajalcev in 
prostovoljcev ter nastopajočih udeležilo okvirno 80 otrok in mladostnikov ter 50 odraslih. 
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Izvajanje delavnic o Fetalnem alkoholnem sindromu z bivšim uporabnikom 
mladinskega centra  
Koordinatorka je bivšemu dolgoletnemu obiskovalcu in sedanjemu prostovoljcu mladinskega 
centra, ki ima fetalni alkoholni sindrom (FAS), nudila mentorstvo, pomoč pri pripravi in 
izvedbi delavnice o FAS. Delavnico sta izvedla v ČMC Črnuče ob njihovem praznovanju 
rojstnega dne, povezali smo se z Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja in prostovoljcu 
omogočili izvedbo predavanja na dan ozaveščanja o FAS na izobraževanju socialnih 
delavcev v Kranju. Prostovoljec je delavnico izvedel tudi za mlade obiskovalce mladinskega 
centra.  
Kontakt smo navezali tudi z Zavodom APIS, ki so bili izvajalci mednarodnega treninga, ki je 
foto-dokumentiral in video-dokumentiral navdihujoče zgodbe mladih iz področja Ljubljane. O 
zgodbi našega prostovoljca je bil tako posnet kratek film in foto dokumentacija, ob zaključku 
projekta je bila razstava na ogled v Atriju ZRC SAZU. V prihodnje načrtujemo sodelovanje s 
fakultetami, Fakulteta za socialno delo, magistrski program Zakonske in družinske študije, 
Pedagoška fakulteta in ostalimi nekaterimi šolami ter institucijami z namenom ozaveščanja 
mladih o problematiki FAS.  
 
Članek iz spletnega časopisa Dnevnik:  
https://www.dnevnik.si/1042748912  

 



 

28 

 
 

 
Sodelovanje s ČS Bežigrad 
Pred Mestno hišo, ob predaji štafete ambasadorstva za Zeleno prestolnico Evrope ČS 
Bežigradu, smo z namenom promocije mladinskega centra Bežigrad v sodelovanju z ČS 
Bežigrad izvedli delavnice, ki so jih s koordinatorko vodile tri mladostnice. Ob dnevu 
mobilnosti pa smo v sodelovanju s ČS Bežigrad izvedli delavnico na dogodku Naj ulica 
postane igrišče.  

 

 
 

 
Sodelovanje s Knjižnico Antona Škerla  
V okviru dogodka Knjižnice dr. France Škerl “Popoldan z Igroteko” je 24. maja ena 
koordinatorka z mladostniki izvedla ustvarjalno delavnico na prostem pred knjižnico, druga 
koordinatorka pa predavanje za starše “Oh, ta naš najstnik.”  
 
14+ je zakon  
Meseca oktobra smo pričeli s programom za mladostnike, starejše od 14 let, ki poteka vsak 
petek od 18.00 do 21.00 ure. Namen je mladim ob petkih zvečer ponuditi priložnost za varno 
in kvalitetno preživljanje prostega časa, namen je, da se v večji meri organizirajo sami, 
nekatere vsebine pa prinašamo tudi organizatorji po potrebi. Tako smo izvedli delavnico o 
Fetalnem alkoholnem sindromu, ki jo je izvedel obiskovalec, sedaj prostovoljec, ki ga 
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mladostniki dobro poznajo in ima sam fetalni alkoholni sindrom. V sodelovanju z Društvom 
DrogArt smo izvedli delavnico o marihuani ter z društvom Gledališče zatiranih delavnice 
gledališča zatiranih. Ostali del programa so si mladi organizirali po lastni želji. Petke vodi 
mlada prostovoljka, ki zaključuje študij socialne pedagogike, pomagata pa ji mlada 
prostovoljca, dolgoletna nekdanja obiskovalca mladinskega centra.  
 

 
POZITIVNA PRIČEVANJA o ČMC Bežigrad: 
 
mag. Tadeja Vengar, predsednice Sveta ČS Bežigrad: 
»V javnem zavodu Mladi zmaji se vedno dogaja. Otroci, ki so se še včeraj potikali po 
okoliških dvoriščih, so pri Mladih zmajih odkrili nešteto možnosti za sproščeno druženje in 
tudi resno delo. Veseli smo, da imamo za Bežigradom Mlade zmaje, punce, ki se s svojimi 
idejami in izkušnjami rade odzovejo tudi na naše povabilo. Pripravljene so sodelovati in 
popestriti naše dogodke in okoli sebe vedno naredijo gnečo. Mladi zmaji ne razmišljajo, da 
prihaja čas za spremembe, oni v svojem okolju spremembe že delajo. Že sedaj se veselimo 
naših novih sodelovanj.«  
 
Prostovoljka Ana:  
»Sodelovanje v mladinskem centru je zame izjemna izkušnja, saj v prvi vrsti dobim veliko 
zase. Vsa srečanja z mladostniki in s koordinatoricami mi pomagajo, da krepim svoje veščine 
sodelovanja z ljudmi, pridobivam nova znanja in se osebnostno razvijam. Podpora 
koordinatoric je zame ključnega pomena, še posebej takrat, ko sem sama v stiski in ne vem, 
kako naprej. Menim, da je mladostnica, ki sem jo spremljala, skozi najino sodelovanje 
spoznala predvsem to, da obstajajo ljudje, na katere se lahko zanese v vsakem trenutku v 
življenju. Zdi se mi, da je v dveh letih sodelovanja videla, da prositi za pomoč ni znak 
šibkosti, temveč moči. Vsekakor pa ne gre zanemariti tudi učno pomoč in spodbudo pri 
šolskih obveznostih, ki sta po mojem mnenju v številnih situacijah ključnega pomena.« 
 
Praktikantka Laura: 
»Že ko smo bili v ČMC samo na predstavitvi, sem začutila toplino, sprejetost in zaželenost 
vsakega obiskovalca. Ko sem pričela s prakso, so me vsi sprejeli, tako obe koordinatorki kot 
uporabniki. Atmosfera tam je venomer kar se da sproščena, prijetna in polna pozitivne, če ne 
vsaj živahne energije. Vidi se, da je vzpostavljen dober osebni odnos med koordinatorkama 
in obiskovalci in da se vsakomur nudi, kar se le da, za njegovo dobro počutje. Obe zaposleni 
v četrtnem centru sta mi bili vedno na voljo in sta z mano vzpostavili dober oseben in delovni 
odnos. Začutila sem, da sta mi vedno na voljo, glede na vse moje dileme in vprašanja, hkrati 
pa sta poskrbeli za moje dobro počutje in sprejetost v Mladincu. V kolikor bo možnost bom v 
mladinskem centru še sodelovala, saj tja prihajam z veseljem in z vednostjo, da sem tam 
vedno dobrodošla.«  
 
Obisk študentov FSD, Ana, 3.letnik: 
»Pristop mladinskega centra Bežigrad je zelo vključujoč za starše in celotno družino. Če 
opišem samo svoje subjektivne in zelo posplošene občutke, menim da je center v Bežigradu 
zelo odprt, družinski in naravnan za sodelovanje z okolico. Dobila sem tudi občutek, da si 
takoj vključen in sprejet. Všeč mi je, da se mladinski delavci intenzivno ukvarjajo s tem, da bi 
uslišali potrebe mladih. Torej ne le uresničevanje, tistega kar oni mislijo, da mladi rabijo, 
ampak si dovolijo izstopiti iz vloge avtoritete in se jim pridružiti, ter jim zares prisluhniti kaj 
potrebujejo. Menim, da na tak način tudi več dosežejo in mlade pridobijo »na svojo stran«. 
Seveda pa imajo od tega več tudi mladi sami.«  
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Medgeneracijsko sodelovanje (DCA Puhova in ČMC Bežigrad): 
» V vseh letih sodelovanja Dnevnega centra aktivnosti za starejše z Javnim zavodom Mladi 
Zmaji - ČMC Bežigrad se je pokazalo kako pozitivno, na obe generaciji, deluje povezovanje 
mladostne energije otrok ter znanja in življenjskih izkušenj članic DCA. S skupnimi 
delavnicam na lokalnih dogodkih smo pozitivne izkušnje medgeneracijskega sodelovanja 
prikazali širši lokalni skupnosti. Samo s sodelovanjem lahko razbijamo stereotipe in 
vzpostavimo solidarnost ter spoštovanje med generacijami.« 
 
Jernej Šoštar, svetovalni delavec na OŠ Fužine, ki je tudi član Sveta zavoda Mladi 
zmaji, je podal pohvalo ČMC Bežigrad za sodelovanje v zvezi z reševanja problematike 
šolanja romskega obiskovalca ČMC Bežigrad, K. Med šolo in ČMC Bežigrad je potekala 
sprotna izmenjava informacij. Mladostnik K je prejel pomoč dveh prostovoljk, prav tako je bila 
v proces vključena mama, izvedli smo tudi skupini timski sestanek. Družina v ČMC Bežigrad 
prejema pomoč tudi za razreševanje drugih življenjskih situacij.  
 
N.N. (mama): 
"Za ČMC Bežigrad sem izvedela na CSD, ker je moj sin s sošolcem metal s strehe bloka 
koščke ometa na ljudi. Ne vem komu naj bom hvaležna, a vsekakor sem, ker sem po 
sestanku z g. Katjo Žugman, dobila pomoč, ki nam je bila več kot potrebna v dani situaciji 
(samohranilka, brezposelna, dva mladoletna sinova, eden s precejšnjimi težavami na učnem 
področju, kasneje odločba OPP….). Ga. Žugman mi je za razliko od šole, CSD – ja, ponudila 
RESNIČNO konkretno pomoč, ker je sinu omogočila resno in odgovorno študentko, ki je sina 
spremljala, kljub njegovim težavam, ki so jih kasneje diagnosticirali, in niso bile majhne, celi 
dve leti, da ne omenjam preživljanje prostega časa v ČMC za sina, ki mu je zelo ustrezalo. 
Zame je bila to res ogromna pomoč, ker je bilo druženje nadzorovano in težave so sproti 
reševali s pogovorom med otroki. In kar je bil še dodatno skoraj neverjeten suport naši 
družini, je bila meni ponujena možnost občasnih pogovorov z g. Žugman o mojih/naših 
težavah v družini. Glede pomoči mojemu sinu pri učenju sem imela precej pisane izkušnje s 
strani CSD – ja in MIS – a, ki so bili nedvomno dobronamerni, a študentje so se vsaj v 
našem primeru izkazali za precej neresne v smislu odpovedovanja ur, ki naj bi jih imeli pri 
pomoči delanja nalog s sinom. Pred razvezo z očetom mojih sinov sem nekako poskušala 
rešiti zakon in sva z bivšim partnerjem nekaj mesecev skupaj obiskovala družinsko relacijsko 
terapijo, kasneje pa sem jo obiskovala sama, ker je bilo to blagodejno in zelo konkretno 
vidno na naši družini. Sama sem bila tedaj še materialno precej stabilna in mi to, kljub 
razvezi, ni predstavljalo velikega problema. A kasneje, ko sem morala zapreti svoj s.p. in 
postala brezposelna si terapij nisem/smo več mogli privoščiti. Zato me je ponudba g. 
Žugman resnično pomenila več kot lahko opišem z besedami. Skratka sam obstoj in pomoč 
ČMC – jev je res konkreten doprinos k pomoči ljudi, ki se nam v življenju na neki točki stvari 
precej spremenijo in lahko ostanemo zelo sami, a smo v resnici takrat najbolj potrebni 
pomoči. Brezplačna pomoč staršem v obliki terapevtskega pogovora je IZREDNEGA 
pomena, ker starši smo otrokom največji vzor in, če sami iščemo rešitve iz težav, nedvomno 
ta vzorec prevzamejo tudi otroci. Naša izkušnja s sodelovanjem ČMC Bežigrad je resnično 
neprecenljiva in srčno upam, da se financiranje takšnih čudovitih projektov ne bo nikoli 
končalo.« 
 

 

Četrtni mladinski center ŠIŠKA  
 
Plastožerji – serija ustvarjalnih delavnic in razstava izdelkov  
V okviru Zelene prestolnice smo januarja, ki je imel temo pametno ravnanje z odpadki, v 
mladinskem centru izvedli 4 delavnice. Raziskovali smo podvodni svet odvrženih smeti in 
tam najdene plastenke, plastične vrečke in ostale težko razgradljive materiale in jih skupaj z 
mentorji društva GUMB spreminjali v barvita vodna bitja – plastožerje. Vsi izdelki delavnic so 
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se združili v visečo instalacijo pisanega podvodnega sveta na sklepnem dogodku Bobrov, 8. 
februarja v Kinu Šiška in opozorili na problematiko onesnaževanja voda. Na delavnicah je 
sodelovalo 30 mladih. Ponosni smo na sodelovanje z društvom Gumb in Kinom Šiška; 
razstavljali smo skupaj z OŠ Nove Jarše, Knjižnico Jarše in OŠ Riharda Jakopiča. 
 
Ker imam, drugemu dam  
V okviru Dneva za spremembe smo že četrto leto zapored pripravili akcijo »Ker imam, 
drugemu dam«. Akcija je potekala od 7. marca do 2. aprila, v okviru katere smo pozivali 
prebivalce Šiške, da v duhu medsebojne pomoči prispevajo nepokvarljive izdelke, higienske 
pripomočke, čistila ali šolske potrebščine in pomagajo družinam, ki imajo manj. Izdelke smo 
zbirali v ČMC Šiška, Dnevnem centru Skupaj v skupnosti, Knjižnici Šiška, Rodu Dobre volje, 
Rodu Rožnik in Urbanu Roof-u, kamor smo postavili škatle z našim sloganom. Organizirali 
smo več aktivnosti namenjene spodbujanju prostovoljstva in pomoči drugim. Osrednji 
dogodek je potekal v soboto, 2. aprila pred Mercator-jem na Celovški 163, kjer smo od 11:00 
do 13:00 nagovarjali mimoidoče, da prispevajo po svojih zmožnostih. V mladinskem centru 
smo imeli Dan odprtih vrat hkrati pa so potekale delavnice. Zbrane izdelke smo predali 
Centru za socialno delo Šiška, ki je poskrbel, da so izdelki prišli v prave roke. Na aktivnostih 
je sodelovalo 57 mladih. Ponosni smo: sodelovanje kar 6 organizacij; mesec trajajoč projekt, 
5 aktivnosti za spodbujanje prostovoljstva, aktivna participacija mladih; javni dogodek, 
mentorstvo študentki PEF-a.. 
 
Razstava NE nasilju – JA prijateljstvu  
V treh mladinskih centrih (Bežigrad, Črnuče in Šiška) je potekal projekt s petimi delavnicami 
na katerih so mladi posneli fotografije in oblikovali plakate s sporočili, ki odražajo njihov 
odnos do vrstniškega nasilja in spodbujajo prijateljstvo. Plakate smo javnosti predstavili na 
razstavi v Osrednjem atriju Mestne hiše. Otvoritev sta moderirala mladostnika, mladi iz 
ČMCjev pa so pripravili tudi pogostitev. Na delavnicah je sodelovalo 21 mladih iz ČMC Šiške. 
Razstava je bila na ogled 1 teden, otvoritve se je udeležilo približno 50 obiskovalcev. 
Ponosni smo na aktivno participacijo mladih; javni dogodek, sporočilnost, ki so jo mladi dali. 
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Razglednice NE nasilju – JA prijateljstvu  
Projekt smo nadgradili z oblikovanjem treh setov razglednic, s katerimi želimo tudi širši 
javnosti predati našo idejo in povečati občutljivost do vrstniškega nasilja ter sporočiti, da 
nasilje ni sprejemljivo. 
 
Grafitiraj z Zmaji  
Dvodnevna grafitarska delavnica pod mentorstvom grafitarke Deje Kačič. Mladi so prvi dan 
spoznali osnove in stile grafitiranja ter pripravili skice, ki so jih naslednji dan prenesli na stene 
ČMC Šiška. Na delavnicah je sodelovalo 7 mladih iz ČMC Šiška, od tega štirje starejši od 15 
let. Ponosni smo na dober odziv in aktivno participacijo mladih. 
 

 
 
Uredimo cvetlična korita  
Sklop 5-ih delavnic, katerih cilj je bil urediti cvetlična korita bloka. Mladi so sami vzgojili 
sadike, se izrazili z barvanjem savskih kamnov ter posadili in uredili cvetlična korita. 
Okraševali smo tudi cvetlične lončke v katere smo zasadili tagete in jih poklonili okoliškim 
prebivalcem. Delavnice sta pod mentorstvom izvedla mladinska voditelja. Na delavnicah je 
sodelovalo 23 mladih, od tega 5 starejših od 15 let. Ponosni smo na projektno vodenje 
mladinskih voditeljev, aktivno participacijo mladih, ureditev lokalne okolice in zadovoljstvo 
lokalnih prebivalcev, ki so pohvalili končno ureditev. 
 
Spomladanska ŠiškaFejst - mesto in urbana kultura mladih 
V maju smo v Četrtnem mladinskem centru, v soorganizaciji s Kinom Šiška in Urban 
Roofom, izvedli že tradicionalni festival urbane kulture in športa Šiška Fejst. Ta je letos 
potekal v soboto 28. majem med 10. in 14. uro pred Kinom Šiška. Na dogodku je sodelovalo 
še društvo Cirkokrog s cirkuškimi delavnicami in Vodnikova domačija, ki je pripravila 
knjižnico pod krošnjami. Na festivalu so se mladi lahko preizkusili v športnih (BMX, skate, 
finger skate), glasbenih (DJ-anje) in umetniških (grafitiranje, izdelovanje značk) delavnicah. 
Dogodka se je udeležilo 150 ljudi. Posebej smo ponosni na aktivno participacijo mladih, 
prostovoljcev in mladinskih voditeljev, ki so nam pomagali pri organizaciji in izvedbi dogodka. 
Prav tako smo ponosni na zelo dober odziv mladih na dogodek in željo po razvijanju 
nadaljnjih tovrstnih aktivnosti. Ponosni smo tudi na zelo dobro sodelovanje med Mladinskim 
centrom, Urban Roofom in Kinom Šiška. 
 
Jesenska ŠiškaFejst - mesto in urbana kultura mladih 
V septembru smo v Četrtni mladinski center Šiška, v soorganizaciji s Kinom Šiška in Urban 
Roofom, izvedli festival urbane kulture in športa ŠiškaFejst,ki je potekal v soboto 17. 9. 2016 
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med 15. in 19. uro tokrat pred v prostorih Urban Roofa. Na dogodku je sodelovalo še društvo 
Gumb z ustvarjalnimi delavnicami izdelovanja različnih izdelkov iz recikliranega materiala – 
zračnic..  
Na festivalu so se mladi lahko preizkusili v športnih (BMX, skate, break dance, slack line, 
rolanje, plezanje) in umetniških (grafitiranje, izdelovanje značk, reciklarnica) delavnicah. 
Športne delavnice so tokrat potekale na notranjem poligonu Urban Roofa. Tako so tisti, ki 
določen šport že obvladajo, lahko svoje znanje nadgrajevali, začetniki pa so imeli prostor in 
možnost, da se preizkusijo v kakšnem novem športu. Dogodka se je udeležilo 150 ljudi. 
Ponosni smo na zelo dober odziv mladih na dogodek in željo po razvijanju nadaljnjih 
tovrstnih aktivnosti. Ponosni smo tudi na zelo dobro sodelovanje med Mladinskim centrom 
Šiška, Urban Roofom in Kinom Šiška. 
http://www.kinosiska.si/drugo/siskafejst-festival-urbane-kulture-in-sporta-mladih 
https://www.facebook.com/pg/kinosiska.si/photos/?tab=album&album_id=101544875849298
76 
 

 
 
Dan Četrtne skupnosti Šiška 
Značkomanija – ustvarjalna delavnica izdelave unikatne značke, ki sta jo izvedli mladinska 
voditeljica in prostovoljka v lokalni skupnosti. Na delavnicah je sodelovalo 15 mladih. 
 
Mladinski center Šiška praznuje 
V mesecu oktobru smo v Mladinskem centru Šiška organizirali rojstnodnevno zabavo ob 8. 
obletnici delovanja mladinskega centra v Šiški. Za mlade smo na ta dan pripravili poseben 
program, kjer smo si skupaj pripravili zdrave prigrizke. Mladinski center smo tudi primerno 
okrasili. Temu je sledila zabava in turnir v namiznem nogometu. Z rojstno dnevno zabavo 
vsako leto obeležimo odprtje mladinskega centra v Šiški, ki mladim daje varen in odprt 
prostor za preživljanje prostega časa. 
 
Zeleni ambasadorji 
V dnevih zelene prestolnice ČS Šiška smo v novembru in decembru izvedli kreativni 
ustvarjalni delavnici, kjer smo izdelovali ambasadorje zelene Ljubljane, ki so nam krasili okna 
z božičnim žitom v zimskih dnevih. Delavnica je potekala tako v prostorih ČMC Šiška kot tudi 
v paviljonu oz. info točki pred mestno hišo MOL. 
  
 
 

http://www.kinosiska.si/drugo/siskafejst-festival-urbane-kulture-in-sporta-mladih
https://www.facebook.com/pg/kinosiska.si/photos/?tab=album&album_id=10154487584929876
https://www.facebook.com/pg/kinosiska.si/photos/?tab=album&album_id=10154487584929876
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Počitniški program ČMC Šiška 
V času počitnic so mladi, še posebej iz socialno ogroženih družin, prepuščeni sami sebi oz. 
ulici, zato smo podaljšali delovni čas dnevnega centra in obogatili program za njihovo aktivno 
preživljanje časa. Tako je bil med poletnimi, jesenskimi in novoletnimi počitnicami mladinski 
center Šiška odprt 9 ur dnevno. Program je bil zastavljen tematsko, pripravili pa so ga pod 
mentorstvom zaposlenih, mladinski voditelji. Tako smo med jesenskimi počitnicami pripravili, 
teden Skeri Šiška v duhu »noči čarovnic«, med novoletnimi počitnicami pa kreativno-
ustvarjalne delavnice Praznična dežela in Zeliščne delavnice na katerih so mladi lahko 
izdelali zeliščno darilo za obdarovanje. 
  
Usposabljanje na delovnem mestu 
V oktobru smo v okviru programa Zavoda za zaposlovanje »Usposabljanje na delovnem 
mestu« vključili v delovanje mladinskega centra dolgotrajno brezposelno osebo nad 30 let za 
3 mesece. Pod mentorstvom zaposlenih smo osebo usposabljali za samostojno delo na 
projektih, delavnicah in sodelovanje v timu ter za pomoč koordinatorjem in upravi pri iskanju 
inovativnih tehnik/orodij na področju dela z mladimi, ki obiskujejo četrtne mladinske centre.  
 

 
POZITIVNA PRIČEVANJA o ČMC Šiška: 
 
Nina Mlakar, društvo Sprememba.si, izvajalka projekta Ne nasilju - Ja prijateljstvu  
»Četrtni mladinski centri predstavljajo prostor, v katerem mladi pridobivajo in krepijo 
pomembne veščine za življenje. Prispevajo k celostnemu razvoju osebnosti, aktivnemu 
vključevanju mladih v družbo ter razvijanju čustvenih in socialnih veščin. Preko različnih 
aktivnosti in neformalnega druženja mladi spoznavajo sebe, odkrivajo pomen prijateljstva, se 
učijo sprejemanja drugačnosti in nenasilnega reševanja konfliktov.« 
 
Marija, 12 let, uporabnica ČMC Šiška 
“V čmc hodim, ker se tle družmo, smejemo… tle sem spoznala velik frendov. Če ne bi bilo 
zelo dolgčas. Tudi koordinatorji so zelo prijazni, z njimi se vedno lahko pogovorimo, vedno si 
za nas vzamejo čas in nas poslušajo. Veliko naših prepirov so rešili in nas pri vsem podprli. 
Čmc je moj drugi dom. V Slovenjiji sem že 6 let in v čmc hodim 4 leta. Tle sm preživela 
največ časa odkar sev Sloveniji” 
 
Brina, prostovoljka v ČMC Šiška 
“Imela sem možnost spoznati kako deluje sam program čmc Šiška. Kot prvo bi se opredelila 
na občutek varnosti, ki ga dobijo. Zdravo okolje v katerem se imajo možnost posvetiti svojim 
željam, ambicijam, ustvarjanju in samemu druženju s sovrstniki in s tem, da prepoznavajo 
svoje talente, katere lahko nadgrajujejo. V celoti sem spoznala, da z veščinami, katere se 
imajo možnost naučiti, prepoznajo svoje vedenjske vzorce s povratnimi informacijami pridejo 
do zavedanja, kje je potrebno kaj spremeniti, da se lahko posvetijo svoji rasti naprej.” 
 
Domen, 24 let 
“V čmc Šiško hodim, ker me veseli delo z mladimi. Čmc je zatočišče za druženje veliko 
mladim. Mladi se spoznajo s pravili, ki jih ob želji, da lahko obiskujejo čmc, tudi upoštevajo. 
Opozorila jemlejo resno, kar daje znak njihove zainteresiranosti. V čmc sem dobil izkušnjo, 
kako lahko moj odnos vpliva na mlade. S tem je prišlo veliko odgovornosti, moč in 
previdnost. Z njimi moraš biti zmes prijateljstva, vzornika in nekoga, ki jih uči. Moj pogled na 
odnos z mladimi odkar hodim v čmc je bolj odprt, postavljanje mej je lažje in ob izkušnjah 
lažje komunikativen.” 
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Četrtni mladinski center ZALOG  
 
Dan za spremembe 2016 
V Četrtnem mladinskem centru Zalog – ČaMaC je med 29. 3. in 8. 4. potekala 7 dnevna 
delovna akcija ”Sprememba na Zaloški 220“, katere namen je bil urediti okolico Zaloške 220, 
kjer domuje mladinski center, Knjižnica Zalog in Osnovna šola Zalog. V sedmih dneh akcije 
smo z mladimi uspeli popolnoma spremeniti podobo zanemarjene stene in zaraščene bližnje 
zelenice. Akcijo smo pričeli z odstranitvijo peska in plevela, ki sta kazila podobo zidu. Nato 
smo dolgo steno pred četrtnim mladinskim centrom očistili, premazali z emulzijo ter jo z 
beljenjem kakor slikarsko platno pripravili na poslikavo. Tri dni trajajoča poslikava se je 
pričela 2. aprila v okviru vseslovenske prostovoljske akcije Dan za spremembe ob 
mentorstvu ilustratorja in slikarja Petra Gabra. S posluhom za mlade je poskrbel, da je prej 
pusta stena oživela s podobami pravljičnih likov, ki burijo zgodbo o Zalogu, Čamcu in Mladih 
zmajih. Ob Dnevu za spremembe smo očistili in obrezali rastje, ki obrašča Zaloško 220. Na 
dogodku se nam je pridružila tudi predsednica ČS Polje ga. Minka Jerebic, ob koncu pa še 
raper Zlatko.  
  
Tudi v tednu po Dnevu za spremembe je bilo v Čamcu pestro. Četrtega aprila smo poslikavo 
stene združili s "Prinesi s seboj" piknikom ob deveti obletnici Četrtnega mladinskega centra 
Zalog – ČaMaC. Ta dan so mladi obiskovalci centra pripravili jedi z žara. Za zaključek akcije, 
v četrtek 7. 4., je mladi sokrajan Tim Bučar poskrbel za košnjo trave.  
 
Z akcijo Sprememba na Zaloški 220 se je Četrtni mladinski center Zalog že četrtič priključil 
vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe. V Čamcu se je bomo spominjali po 
odličnem vzdušju in sodelovanju okoli 50 različnih mladih iz Zaloga in okolice, ki so 
sodelovali v vseh fazah akcije.  
 
Zgodbo akcije smo za različne javnosti dokumentirali v elektronskih medijih (spletnih straneh 
Mladih zmajev in spletni facebookovi strani Mladih zmajev, Četrtnega mladinskega centra 
Zalog, ČS Polje, Združenja krajanov, v glasilu Ljubljana). Obvestilo o dogodku in poročilo z 
dogodka smo vključili v skupen dokument Mladih zmajev in ga poslali medijem, ki poročajo o 
vsebinah za mlade.   
 
Spomladanska Plata 2016 – Z nogometom proti diskriminaciji 
V sodelovanju z Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico in številnimi prostovoljci ter 
partnerji smo v nedeljo, 29. 5., na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog v Zalogu, izvedli 17., 
celodnevno, tradicionalno, družabno in rekreativno prireditev PLATA 2016 – Z nogometom 
proti diskriminaciji. Tokratna prireditev se je odvila v okviru Kolaža mladosti – tedna mladih 
Ljubljani in mednarodne kampanje MoveWeek. Mladi so se pomerili na turnirju v malem 
nogometu in na turnirju v metanju trojk. Na nogometnem turnirju je sodelovalo 16 moštev iz 
cele Ljubljane, skupno več kot 110 rekreativnih nogometašev. Ti so za uvod v nogometne 
boje, skupaj s sodnikom in organizatorjem prebrali Fair Play prisego. S posebnim povabilom 
je bilo z nami na dogodku 18 nogometašev Azilnega doma Ljubljana, ekipa Kraljev ulice in 
mednarodni EVS prostovoljci. Nogometne ekipe so prišle iz območja celotne Ljubljane, kar 
daje dogodku tudi značaj mestnega dogodka. Mladim na Plati 2016 sta se pridružila tudi 
župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković ter raper Zlatan Čordić – Zlatko. Dogajanje 
na prizorišču je povezoval improvizator Jošt Maček Cafuta. Poleg nogometnega turnirja je 
bilo obiskovalcem na voljo še 11 različnih kreativnih in športnih delavnic.   
 
Spomladanske Plate 2016 ne bi bilo brez pomoči 14 prostovoljcev - povprečno starih 21 let, 
ki so bili del organizacijske ekipe, vodene s strani koordinatorjev. Prostovoljci so sodelovali v 
vseh fazah – (organizacija, izvedba in evalvacija) prireditve. 
 

https://www.facebook.com/events/1708553486096707/
https://www.facebook.com/events/1708553486096707/
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Ponosni smo na dejstvo, da iz leta v leto v dogajanju na Plati uživajo vse generacije 
Založanov. Prireditev je v celem dnevu obiskalo okoli 400 obiskovalcev, med njimi je 
prevladovala mladina in otroci. Prireditev v Zalogu omogoča sodelovanje različnih 
organizacij. Dogodek so poleg Mestne občine Ljubljana, ustanoviteljice Javnega zavoda 
Mladi zmaji finančno podprli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Urad RS za 
mlade in Zavod Turizem Ljubljana. S svojim prispevkom so prireditev omogočili tudi: 
Osnovna šola Zalog, Četrtna skupnost Polje, Prostovoljno gasilsko društvo Zalog, Župnija 
Ljubljana Kašelj-Zalog, Šola za nastopanje Bast, Zavod Z lahkoto!, Polona in Tjaša iz 
Mavričnega salona, športni navdušenki Kaja in Tjaša, JZ Kinodvor, Zavod BOB, palačinkar 
Tim, Mojca in Danaja za NIMM2, ter podjetja iz lokalnega okolja: Panem d.o.o., Gigola d.o.o. 
PE Vevška pekarna, Perutnina Ptuj d.d, Avtoprevozništvo Elvis Palić s.p., Domačija 
Mrkotovc in Domačija Snopičar.  
 
Spomladanski dogodek Plata 2016 – Z nogometom proti diskriminaciji smo za različne 
javnosti dokumentirali v elektronskih medijih (spletnih straneh Mladih zmajev in spletni FB 
strani Mladih zmajev, Četrtnega mladinskega centra Zalog, ČS Polje, Združenja krajanov, v 
glasilu Ljubljana). Obvestilo o dogodku in poročilo z dogodka smo vključili v skupen 
dokument Mladih zmajev in ga poslali medijem, ki poročajo o vsebinah za mlade.   
 
Poletna plesna šola Zaplešimo v poletje! 
Letošnja poletna plesna šola je bil nekakšen zaključek plesnih delavnic, ki so, pod vodstvom 
plesnih učiteljev Plesne šole BAST potekale med šolskim letom v mladinskih centrih Zalog in 
Črnuče. Šole se je udeležilo 13 različnih mladih starih do 15 let z zelo različnim plesnim 
znanjem. Z nami je bil tudi uporabnik Azilnega doma v Ljubljani. Delavnice so, v dogovoru z 
vodstvom OŠ Zalog, potekale v veliki telovadnici šole. Za zaključek delavnic so mladi 
pripravili plesni nastop, ki so ga izvedli na prostem, na šolskem igrišču OŠ Zalog. Ideja za 
naprej je izvedba nastopa na enem od kopališč (npr. Atlantis), v zameno za katerega bi mladi 
od kopališča dobili vstopnico za kopanje.  Na podlagi evalvacije z izvajalci in udeleženci 
bomo v prihodnje pripravili dvotedensko poletno plesno šolo. K osnovni aktivnosti bomo 
dodali še kakšno (npr. grafiti, gimnastika ipd.). Rezerve so v izvedbi plesnih taborov, ki bi 
lahko potekali v različnih obdobjih (npr. pozimi in poleti). 
 
Film na ulici 
V petek, 26. in soboto, 27. 8. se je na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog odvil drugi 
dvodnevni dogodek filma, glasbe in urbanih športov Film na ulici, ki poteka v sodelovanju 
Mladih zmajev Zalog in Kinotripa, Kinodvorovega programa za mlade. Na dogodku se nam je 
pridružilo več kot 240 obiskovalcev, med njimi največ mladih. 15 mladih se je preizkusilo tudi 
v vlogi organizatorjev in izvajalcev dogodka, saj so sodelovali pri oblikovanju programa, 
vodenju pogovora s filmskimi gosti in izvedbi programa. Projekt Film na ulici je odličen 
»poligon« za preizkušanje novih idej in ustvarjanje nepozabnih doživetij po načelu mladi za 
mlade. 
  
Dogodek je potekal v dveh delih. Program obeh dni smo pripravili glede na tematiko izbranih 
filmov. V petek smo se preizkusili v urbanih športih in plesu, grafitiranju ter DJ-janju, sobotni 
program pa je bil v znamenju morskih doživetij - foto kotiček z vodnimi rekviziti, Bar pri 
hobotnici, kotiček za poslikavo telesa, bitka z vodnimi baloni, Twister, velika igra Spomina, 
piratske igre, podiranje vodnih kegljev in vodna zalivalnica. Za glasbo je oba dneva poskrbel 
mladi, nadarjeni DJ Guna (Žiga Guna), ki je mladim v petek tudi demonstriral veščino DJ-
janja. 
Oba večera smo si najprej ogledali nekaj kratkih mladinskih filmov festivala Videomanija 
2015 in 2016. V nadaljevanju petkovega večera smo si ogledali mladinsko glasbeno 
komedijo Utrip ljubezni. Po filmu so se mladi Kinotripovci zapletli v zanimiv pogovor z 
režiserjem Borisom Petkovičem in igralcema Jernejem Gašperinom in Maticem Klemencem. 
Sobotni večer smo zaokrožili z ogledom italijanskega mladinskega filma Pretesna koža. 

https://www.facebook.com/boris.petkovic.100
https://www.facebook.com/jernej.gasperin.5
https://www.facebook.com/matic.klemenc
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Mlade, zbrane okoli Mladih zmajev in Kinotripa, so pri organizaciji in izvedbi projekta, poleg 
ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana, podprli Slovenski filmski center in Urad RS za 
mladino, Četrtna skupnost Polje, Javni zavod Ljubljanski grad, Center Urban Roof, Šola za 
nastopanje BAST, Festival mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija, Get-Wet, Osnovna 
šola Zalog, PGD Zalog – Spodnji Kašelj, Župnija Ljubljana Kašelj-Zalog, DPG d.o.o., Adam 
Illusion Art, Kent Kasting, grafitar Miha Erjavec, Blue bar Zalog in Elvis Palić s.p. 
 

 
 

 
Jesenska Plata 2016 – Z nogometom proti diskriminaciji 
V sodelovanju z Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico in številnimi prostovoljci ter 
partnerji, smo v nedeljo, 25. 9. 2016, v Zalogu, na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog, 
gostili 18. celodnevno, družabno – rekreativno prireditev Plata – Z nogometom proti 
diskriminaciji. Jesenska Plata 2016 se je odvila v Tednu mladinskih centrov 2016 in v okviru 
Evropskega tedna športa. Dogodek je obiskalo okoli 300 obiskovalcev, od tega 250 mladih. 
Mladi so se pomerili na turnirju v malem nogometu in na turnirju v metanju trojk. Na 
nogometnem turnirju je sodelovalo 10 moštev iz cele Ljubljane, skupno 70 rekreativnih 
nogometašev. Ti so za uvod v nogometne boje, skupaj s sodnikom in organizatorjem prebrali 
Fair Play prisego. S posebnim povabilom so bili z nami na nogometnem igrišču nogometaši 
Azilnega doma Ljubljana in Društva Odnos. Dogajanje na Plati so popestrile druge (8) 
kulturne, športne in ustvarjalne aktivnosti - Živa knjižnica, Kana tetovarna, Smuti kolo, 
Izdelava etuijev iz odpadnih zračnic, Palačinkanje s Timom, Športni poligon, Igranje 
družabnih iger, preizkus telesne oviranosti. Dogodek je povezoval improvizator Jošt Cafuta 
Maček. Jesensko Plate 2016 ne bi bilo brez pomoči 15 prostovoljcev - povprečno starih 21 
let, ki so bili del organizacijske ekipe, ki sta jo vodila koordinatorja. Prostovoljci so sodelovali 
v vseh fazah – (organizacija, izvedba in evalvacija) prireditve. 
  
Dogodek so poleg Mestne občine Ljubljana, podprli Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport – Urad RS za mlade in Zavod Turizem Ljubljana. S svojim prispevkom so prireditev 
omogočili tudi: Osnovna šola Zalog, Četrtna skupnost Polje, Prostovoljno gasilsko društvo 
Zalog, Društvo za teorijo in kuturo hendikega – YHD, Šola za nastopanje Bast, Mladinski 
kulturni center Maribor, Društvo GUMB, Društvo Igrolog, Danijela iz Kana tetovarne, športna 
navdušenca Kaja in Liam, košarkar Nejc, DJ Guna, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
Mestni kino Kinodvor, Zavod BOB, palačinkar Tim, Župnija Ljubljana Kašelj-Zalog ter 
podjetja iz lokalnega okolja: Panem d.o.o., Gigola d.o.o. PE Vevška pekarna, Perutnina Ptuj 

http://mreza-mama.si/si/teden-mladinskih-centrov-2016
http://www.olympic.si/dogodek/73
http://www.olympic.si/dogodek/73
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d.d, Avtoprevozništvo Elvis Palić s.p. Posebna zahvala gre odlični mladi ekipi prostovoljcev, 
ki vedno znova z nami soustvarja dogodke na Plati.  
 

 
 
Sodelovanje z lokalno skupnostjo 
Mladi zmaji iz Zaloga smo v letu 2016 s Četrtno skupnostjo Polje sodelovali v okviru projekta 
Ljubljana Zelena prestolnica Evrope 2016 ter na Prazničnem bazarju 2016. 
  
10. 10. smo se na prireditvi Prevzem replike priznanja Ljubljana ZPE 2016 v novem Centru 
Zalog predstavili z nastopom 6 plesalcev Šole za nastopanje BAST. Koordinatorja 
mladinskega centra sva poskrbela za koordinacijo med ČS Polje ter plesalci s katerimi 
sodelujemo pri Mladih zmajih Zalog, z mladostniki pa smo se prireditve in sprejema tudi 
udeležili. 
  
21. 10. smo pred Mestno hišo sodelovali na predstavitvi organizacij, ki delujejo v ČS Polje. 
Za dogodek smo pripravili 5-minutno foto-video dokumentarno predstavitev Mladih zmajev 
Zalog v 100 slikah. Z mladimi smo pripravili tudi okoli 200 jabolčnih presnih kroglic, s katerimi 
so se mimoidoči lahko na dan dogodka posladkali. V dopoldanskem delu predstavitve smo 
izdelovali priponke z logom Mladih zmajev, obiskovalci pa so si lahko izdelali tudi priponko 
po svojem okusu. Izdelali smo okoli 50 priponk. Popoldne smo mimoidočim predstavljali 
aktivnosti Mladih zmajev, zainteresiranim smo delili promocijski material. Na prireditvi smo se 
povezovali in spoznavali s predstavniki različnih organizacij, ki delujejo v ČS Polje.  
 
24. 11. smo Prazničnem bazarju ČS Polje, v OŠ Kašelj, izvedli delavnico poslikave božičnih 
piškotov ter pisanja želja za našo smrečico. Pred bazarjem smo v Četrtnem mladinskem 
centru Zalog in na domu ene od prostovoljk pripravili in spekli okoli 150 velikih ter 50 manjših 
piškotov, en dan pa smo izdelovali presne kroglice. Pri organizaciji in izvedbi so se nam 
pridružili 4 mladi prostovoljci. Na delavnici v okviru dogodka smo z otroci in mladimi z 
barvami v tubah poslikali več kot 120 piškotov. Poleg tega nam je okoli 30 mladih na listke 
zapisalo praznične želje za leto 2017, ki smo jih razstavili na novoletnem drevescu, katerega 
smo po dogodku postavili v Četrtnem mladinskem centru Zalog. Skupaj se je aktivnosti 
Mladih zmajev na bazarju udeležilo okoli 140 otrok. 
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Vsa sodelovanja z lokalno skupnostjo so odlična priložnost za večanje prepoznavnosti 
Mladih zmajev Zalog, spoznavanje lokalne skupnosti in iskanje novih priložnosti za ponudbo 
aktualnih in kakovostnih vsebin za mlade in ostale prebivalce Zaloga in okolice.  
 

 
Miklavž okoli sveta - dobrodelno plesno popotovanje  
V soboto, 3. 12., se je v novi gledališki dvorani Centra Zalog na prireditvi Miklavž okoli sveta 
- dobrodelno plesno popotovanje plesalo za dober namen. Na dogodku je sodelovalo več kot 
72 ljubiteljskih in profesionalnih plesalk in plesalcev vseh generacij. Na odru je bilo tako z 
nami 14 različnih plesnih kolektivov in nekaj posameznikov: Mateja Mikulan & Nataša Kočar, 
Studio za orientalski ples Lajali, KUD Leyli, Mawahib, Mana Tahiti Slovenija, Orientalska 
plesna skupina Hayati, KUOD Bayani, Skupina Banatalshark, Cubana Ljubljana, Plesno 
Društvo Salam Ghazeea, Raqs Roshni Dance Troupe, Skupina Viva, Skupina Sonuno, 
Skupina Šeherezade, Tamara Borojevič in Pia Maria Vovk. Obiskovalce so popeljali v kraje, 
kjer vedno sije sonce, ples pa je način življenja. Polna gledališka dvorana Centra Zalog se je 
pozibavala v glasbenih in plesnih ritmih Egipta, Indije, Polinezije, ZDA, Kube in Arabskega 
polotoka. Dogodek je, skupaj z nastopajočimi, obiskalo 240 obiskovalcev, od tega okoli 135 
mladih. Dogodek je nastal na pobudo prostovoljke, ki se je nato usposabljala v sklopu 
organizacije dogodka. V okviru projekta je skupaj sodelovalo 8 mladih organizatorjev. V 
okviru prireditve se je za delo s tehniko nove gledališke dvorane Centra Zalog pod 
mentorstvom tehnika iz podjetja MK Light & Sound usposabljal en mladostnik.  
 
Obiskovalci so z obiskom prireditve in s svojim prostovoljnim prispevkom darovali 493 Evrov 
za nakup darilnih paketov sedmim mladim in njihovim družinam, ki jim, zaradi različnih 
življenjskih okoliščin pomoč posebno prav pride. Pakete smo z obiskom na domu razdelili v 
torek, 6. 12., za Miklavža. Vsi obdarovanci so bili zelo zadovoljni z izbiro dobrin za pakete. 
Dogodek je bil odlično obiskan, po dogodku pa smo prejeli samo pozitivne odzive tako 
obiskovalcev kot nastopajočih.  
 

Partnerji dogodka (10) smo bili Javni zavod Mladi zmaji - Mladi zmaji Zalog, Služba za 

lokalno samoupravo MOL, Danijela Mijatović, Mateja Mikulan , Četrtna skupnost Polje, Abi 

Falafel, Picerija pr Buric, MK Light & Sound, Črt Piksi - Galeria piksi.work in Rahela Lamb. 

 

 
 

Pravljični večer z Mladimi zmaji 

V četrtek, 22. 12., je v Centru Zalog potekal Pravljični večer z Mladimi zmaji, na katerem so 

si obiskovalci lahko ogledali animirani film Hiša pravljic (Kérity la maison des contes, režija: 

Dominique Monféry, Francija / Italija, 2009). Film je bil sinhroniziran, primeren za 4+. 

Pravljični večer je bilo božično-novoletno darilo Mladih zmajev in programa Slon Animateka 

za najmlajše iz Zaloga in okolice. Vstop je bil prost. 

https://www.facebook.com/events/377722812569546/?active_tab=about
https://www.facebook.com/Studio-za-orientalski-ples-Lajali-141743573807/?fref=ts
https://www.facebook.com/KUD-Leyli-724468180979470/
https://www.facebook.com/ManaTahitiSlovenia/?fref=ts
https://www.facebook.com/OrientalskePlesalke/
https://www.facebook.com/OrientalskePlesalke/
https://www.facebook.com/kuod.bayani/?fref=ts
https://www.facebook.com/skupina.banatalshark
https://www.facebook.com/cubanaljubljana/?fref=ts
https://www.facebook.com/salam.ghazeea/
https://www.facebook.com/salam.ghazeea/
https://www.facebook.com/SylviaEvaDance/
https://www.facebook.com/mladizmaji/
https://www.facebook.com/groups/65111384000/
https://www.facebook.com/danijela.mijatovic.902
https://www.facebook.com/matejahalima
https://www.facebook.com/cetrtnaskupnostpolje/
https://www.facebook.com/Falafel.Ljubljana/
https://www.facebook.com/Picerija-pr-Buric-915252878589164/
https://www.facebook.com/crt.piksii
https://www.facebook.com/piksi.work/
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Po projekciji smo v družbi sodelavk vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma 

Slon Animateka, Jelene Dragutinović in Andreje Goetz, spregovorili o pozitivnih sporočilih 

filma - o tem, kako pomembno je branje za otroke, kako pomembna sta pravljičnost in 

fantazija za ljudi, kako moramo otrokom zaupati, kako se stvari dobro iztečejo, če se dovolj 

potrudimo. Prireditev so obiskali povečini otroci s starši oziroma s starimi starši in pa tudi 

najstniki. Odziv je bil dober in soorganizatorji smo bili z obiskom zadovoljni. Film si je 

ogledalo 63 ljudi od tega polovica mladih. Pri organizaciji sta sodelovala 2 mladostnika. 

Podobne dogodke se nam zdi zelo smiselno organizirati tudi v prihodnje, saj prebivalcem 

Zaloga približajo nekomercialne animirane filme. Založani tako lahko izkusijo kvalitetno 

ponudbo tudi v neposredni bližini. Hkrati pa takšni dogodki bogatijo ponudbo dogajanja za 

otroke in mlade v lokalni skupnosti. V prihodnje načrtujemo izvedbo dogodka z vzpostavitvijo 

projektne skupine mladih, ki bodo organizatorji dogodka.  

 
POZITIVNA PRIČEVANJA o ČMC Zalog: 
  
Irma, 16 let, obiskovalka ČMC Zalog 
"Meni osebno ČMC zelo veliko pomeni, saj je kot neko mesto na katero se lahko zatečem, 
da se podružim s prijatelji in tudi koordinatorji ste najbolj sproščene osebe. Poleg tega tudi 
veliko pomagate in ste tudi pripravljeni nuditi pomoč, ste tudi razumevajoči..” 
 
Tjaša Bračič, študentka SP, voditeljica delavnic Mladih zmajev v ČS Posavje in 
prostovoljka 
“Pri delu v JZMZ in ČMC Zalog sem pridobila veliko znanja o mladinskem delu in nalogah 
mladinskega delavca. Obenem mi delo omogoča, da ohranjam svojo spontanost, 
fleksibilnost, kreativnost ter krepim veščine pridobljene tekom svojega študija ter osvajam 
nove veščine, ki jih potrebujem za delo z mladimi. Izpostavila bi tudi dobro sodelovanje s 
koordinatorjema in drugimi zaposlenimi, saj mi njihova podpora, spremljanje pri delu in izzivi, 
ki mi jih predlagajo, omogočajo osebno in strokovno rast, kakor tudi zgled za delo z mladimi. 
Delo v ČMC Zalog in sodelovanje z JZMZ je vsekakor ena izmed mojih zelo prijetnih in 
dragocenih izkušenj.” 
 
Ana Zupančič, vodja projektov v Društvu DIH – Enakopravni pod mavrico 
“S ČMC Zalog sodelujemo že vrsto leto. Skupaj dvakrat letno organiziramo nogometni turnir 
Plata - Z nogometom proti diskriminaciji, preko katerega udeležence in gledalce osveščamo 
o drugačnosti in pomenu spoštovanja, sodelovanja ter ne-diskriminacije. Sodelovanje s ČMC 
Zalog je vedno prijetno, saj se lahko dogovorimo glede vseh podrobnosti, nanje se 
zanesemo, saj so stvari vedno narejene tako, kot smo se dogovorili, skupaj se ves čas 
trudimo izboljšati turnir, ponuditi kaj več mladim, ki se ga udeležujejo. Z mladimi iz skupnosti 
poskušajo vzpostaviti pristen stik in pri delu z njimi vidimo, da delajo za mlade in predvsem z 
mladimi. Mlade ne samo vključujejo, temveč tudi spodbujajo k sodelovanju v mladinskem 
centru. Veselimo se prihodnjega sodelovanja z ekipo ČMC Zalog.” 
 
mag. Minka Jerebič, predsednica Sveta ČS Polje MOL 
»V zadnjih petih letih tako uspešno sodelujemo s koordinatorji in seveda tudi s uporabniki 
Četrtnega mladinskega centra Zalog, da si vključevanja njihovega centra v dejavnosti, ki 
potekajo v četrtni skupnosti, preprosto ne moremo predstavljati, da jih ne bi bilo. Vedno so 
pripravljeni sodelovati pri dogodkih v organizaciji četrtne skupnosti, kot tudi dogodkih, kjer je 
četrtna skupnost le posredni pobudnik ali organizator. Glede na vse dosedanje pozitivne 
izkušnje, si Svet ČS Polje MOL prizadeva, da bi tak center dobili tudi v stari osnovni šoli 
Polje, v naslednjih letih pa bi se to moralo razširiti vsaj še na področje Zadobrove in seveda 
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Vevč. Ne samo, da gre za povezanost mladine z delom v četrtni skupnosti, obenem pa tudi 
zaposlitev z dejavnostmi mladih v prostem času, je treba poudariti, da gre za širši pomen: 
socialna vključenost mladih in velik doprinos mladih pri odpravi številnih nepravilnosti v kraju 
samem (vandalizem, neprimerno obnašanje itd..). Prepričani smo, da bo takšno sodelovanje 
ČMC Zalog s Četrtno skupnostjo Polje še naprej takšno kot je bilo do sedaj. Predvsem pa 
nam je v interesu, da imamo vedno na voljo osebe in center kot tak, pri organizaciji in izvedbi 
številnih dogodkov: SODELUJEMO PAČ Z ROKO V ROKI.« 
 
Nataša in Saša, izvajalki delavnic 
“Sodelovati s ČMC Zalog je bil pravi izziv, tako ustvarjalno kot pedagoško. Medtem ko so 
ustvarjalne delavnice večinoma namenjene dekletom pred puberteto ali do konca osnovne 
šole, je bilo poiskati zanimive tehnike in izdelke za fante najstnike precej zahtevno opravilo, 
še bolj pa motivirati jih za aktivno sodelovanje. V pripravi in izvedbi delavnic sva uživali, 
fantje (in kako dekle) pa so nama odpirali nova obzorja življenja mladostnikov. Upava, da sva 
jim tudi midve pokazali kaj novega, jih navdušili za ustvarjanje in da se še kdaj srečamo ob 
delavnicah, dogodkih ali zgolj mimogrede - veseli bova takih priložnosti!“ 
 
Jera Oražem 
“O sodelovanju z Mladimi zmaji lahko govorim le pozitivno. V času MEPI taborov 2014 in 
2015 sem imela priložnost sodelovati z Matejo iz ČMC Šiška in Markom ter Doris iz ČMC 
Zalog. Vsi trije so se odlično vklopili v taborno dogajanje in znali videti, kje je bila njihova 
pomoč potrebna. Ves čas tabora so bili do nas, mladih animatorjev in organizatorjev, zelo 
vzpodbudni, zaradi dolgoletnih izkušenj pa smo se od njih lahko tudi marsikaj naučili, 
predvsem v smislu komunikacije s starši in problematičnimi otroci ter vsakdanjih življenjskih 
situacij (npr. domotožje). Tako na taborskih večernih refleksijah kot tudi na zaključni po 
koncu tabora so nam postregli s konstruktivno kritiko in predlogi za izboljšanje, ki smo jih 
kasneje upoštevali. Koordinatorji ČMC-jev na taboru predstavljajo dodano vrednost kot 
zunanji opazovalci, ki gledajo na dogajanje bolj objektivno kot mi, ter strokovna pomoč 
osebju tabora. Naj omenim še njihovo prijaznost in smisel za humor, zaradi katerih so se 
zlahka vključili med taborsko osebje, ob koncu sodelovanja pa smo se od začetnih 
neznancev poslovili kot prijatelji :)” 
 
Živko, Miha in Elvis, redni obiskovalci Četrtnega mladinskega centra Zalog:   
"Odajamo pohvalo našim kordinatorjem Markotu in Doris. Kordinatorja sta pripravljena na 
vsestransko pomoč. Vseč nam je, da veliko truda vlagata v gradnjo novega centra Mladih 
zmajev v Zalogu."  
  
Katja Jezeršek, Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI - GAHA Slovenija: 
“Odzivi udeležencev MEPI taborov so večinoma zelo pozitivni, o čemer priča tudi dejstvo, da 
mnogi na tabor pridejo večkrat. Letos se nam je bivši večletni udeleženec pridružil tudi v ekipi 
izvajalcev. Vsako leto znova me navduši, kako iz dneva v dan naš odnos z udeleženci 
napreduje in kako se ustvarja dobra energija med nami ter kako aktivnosti, ki jih mladim 
ponudimo na taboru, prinašajo neke nove izkušnje in so marsikomu tudi majhne lekcije za 
življenje. Prav za situacije, v katerih morajo udeleženci premagati svoje strahove, se 
potruditi, preseči sebe, imajo ob koncu tabora največ pohval. Z veseljem ustvarjamo ta tabor 
skupaj z vami, malimi in velikimi Zmaji!” 
  
Združenje krajanov Zalog ob jesenski Plati 2016:  
"Res ste CARJI, le tako naprej."   
  
Cvetka, Živa Knjižnica Maribor, MKC Maribor ob gostovanju na jesenski Plati 2016:  
"V veliko čast in veselje nam je bilo sodelovati na jesenski Plati 2016 - Z nogometom proti 
diskriminaciji saj podpiramo prizadevanja Mladih zmajev (Zalog). V prekrasnem sončnem 
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vremenu smo se utaborili na lokalnem igrišču in čakali na izposojo večgeneracijskih in 
multikulturnih bralcev, ki so skeptično pristopali do nas. Zagotovo smo dodali kak kamenček 
k namenu prireditve."  
  
Milijana Vučenović, prostovoljka in obdarovanka iz prispevkov prireditve Miklavž okoli 
sveta: 
“Rada bi se vam vsem zahvalila za vašo lepo gesto, zelo ste me pozitivno presenetili. 
Zahvaljujem se vam za Miklavžev paket, ki sem ga prejela, ker ste mi omogočili in polepšali 
veseli december, da sem lahko z družino okusila "čar praznikov". Hvala dragi ljudje, kjer 
obstajate in tudi mislite, posebej bi se še rada zahvalila Marku in Doris iz mladinske enote 
ČMC Zalog. Želim vam vsem srečno in uspešno novo leto. 
  
Lepo vas vse pozdravljam in se še enkrat zahvaljujem od srca.” 

Komentarji gledalcev in nastopajočih po prireditvi Miklavž okoli sveta:  
Loti Mike K. Rus: 
Miklavž okoli sveta: "užitek vas je bilo opazovati.... "uhvati ritam" se je tu izkazal za pravi 
izraz...."  
  
Robert Gracer, Cubana Ljubljana: 
"Hvala za povabilo. Z veseljem znova pridemo." 
  
Iris Šober: 
"Odlično je bilo, smo res uživale!!! Hvala za vabilo." 
  
Maja Tul, Skupina Lajali: 
"Z veseljem smo bile del te zgodbe. Hvala za povabilo.” 
  
Nataša Kočar, KUOD Bayan: 
"Hvala za vabilo KUOD Bayani smo uživale tako na odru kot v zaodrju." 
  
Ines Basle Gorišek: 
"Hvala za vabilo, z veseljem pridemo znova!"  
  
Eva in Urška: 
"Hvala za vabilo, sva se z veseljem udeležili in uživali v nastopu ter dobri družbi. <3*" 
  
Naja Gorišek 
"Hvala za povabilo! Bilo je super." 
  

 
2. 3. 2. Organizirane prostočasne aktivnosti v Četrtni skupnosti Golovec in Posavje 
 

Mobilna enota v Posavju 
 V Četrtni skupnosti Posavje so prostočasne aktivnosti potekale ob sredah, od 17. do 19. ure. 
Aktivnosti potekajo v kletnih prostorih ČS Posavje in občasno tudi na drugih lokacijah v 
Ljubljani. 
V povprečju so sredine delavnice obiskovali otroci stari 8 let. S tem razlogom sta mladinski 
delavki veliko časa posvetili pridobivanju novih, starejših mladostnic in mladostnikov. Po 
obisku in vabilu vseh razredov tretje triade na Osnovni šoli Danile Kumar in »terenskemu« 
iskanju mladostnikov sta organizirali delavnico samo za mladostnike, starejše od 12 let. 
Otroci so radi prihajali na delavnice, najbolj so jim bile všeč ustvarjalne, športne in filmske 
delavnice. Na začetku leta smo skupaj zbrali predloge za delavnice. Delavnice smo 
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načrtovali glede na letni čas, vreme in želje mladih. Vsak mesec je bila izvedena vsaj ena 
likovna, športna in pogovorna delavnica. 
V drugi polovici leta smo omejili starostno mejo za obiskovalce in aktivnosti prilagodili starejši 
populaciji. Zaradi tega je posledično manj obiska kot v prvi polovici leta, vendar je nekaj 
rednih obiskovalcev, starih 12 ter 13 let, ki aktivno participirajo pri aktivnostih. Zaradi 
omenjene omejitve starosti, smo veliko časa posvetili terenskemu delu in promociji naših 
aktivnosti v četrtni skupnosti, pri čemer smo ugotovili, da smo kot organizacija že dobro 
poznani v skupnosti. 
Tekom delavnic so zunanji sodelavci aktivno sodelovali s Četrtno skupnostjo Posavje, ki nam 
je s svojimi idejami in podporo najpogosteje prihajala nasproti. Skupaj smo organizirali in 
izvedli Olepševalno akcijo v Posavju, v okviru katere smo Mladi zmaji zasadili Zmajski 
zeliščni vrt. Na sestankih smo se pogovarjali tudi o nadaljnjem sodelovanju in iskanju rešitev 
za predlagane projekte (postavitev prostora za druženje mladih). 
 

 

Mobilna enota Golovec 
V Četrtni skupnosti Golovec so prostočasne aktivnosti potekale ob sredah, od 17. do 19. ure. 
V ČS Golovec so aktivnosti v prvi polovici leta potekale na in pred OŠ B. Jakca, v drugi 
polovici pa v prostorih četrtne skupnost ter občasno tudi na drugih lokacijah v Ljubljani. 
V okviru delavnic v Golovcu uspešno vključujemo čedalje več starejših otrok. V prvi polovici 
leta sta se aktivnosti udeleževala le dva otroka stara 5 let, večinoma so prihajali otroci v 
starosti od 3. do 7. razreda. 
Aktivnosti v četrtni skupnosti Golovec od septembra potekajo na novi lokaciji. Prav tako je 
bila omejena starostna meja in aktivnosti prilagojene starejši populaciji. Zaradi omenjenih 
dejavnikov je obisk zelo upadel. Veliko časa posvečamo terenskemu delu in promociji, ter 
dvigu prepoznavnosti organizacije.  
Septembra 2016 je mobilna ekipa pričela z oblikovanjem načrta za nadaljnje sodelovanje v 
četrtnih skupnostih Posavje in Golovec. K sodelovanju smo želeli vključiti čim večje število 
obiskovalcev predvsem mladih med 15 in 29 let, zato smo mladinski delavci zadnjo polovico 
leta veliko časa posvetili oblikovanju ideje ter pridobivanju novih, starejših mladostnic in 
mladostnikov. V prihodnje želimo organizirati več delavnic, ki bodo namenjene mladostnikom 
in ki ne bodo vezane na prostor, ampak bodo mobilne. Mladostnike želimo poiskati tam, kjer 
se najpogosteje zadržujejo in skupaj z njimi raziskati teme, ki jih zanimajo. 
Decembra smo v obeh lokalnih skupnostih leto zaokorožili z božičnim marketom, na katerem 
smo razmišljali o izboljšavah v svojih soseskah, pekli palačinke, izdelovali novoletne okraske 
ter širili lepe želje v prihajajočem letu. Obiskovalce smo obenem informirali o našem 
delovanju ter programu v letu 2017. 
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2. 3. 3. Skupni projekti 
V letošnjem letu smo začeli prioritetno izvajati skupne projekte, ki nagovarjajo vse mlade v 
Ljubljani in ne samo obiskovalce četrtnih mladinskih centrov ter se izvajajo v sodelovanju z 
drugimi organizacijami. V bodoče bodo imeli takšni projekti prednost, saj z njimi želimo 
povečati prepoznavnost Mladim zmajem in oblikovati blagovno znamko MLADI ZMAJI kot 
simbol kakovosti na področju mladinskega dela. 
 
Projekt Partnerstvo za Zeleno Ljubljano 
V sodelovanju z Društvom moderatorjev Slovenije, RRA LUR, Mestnim muzejem Ljubljana, 
izobraževalnim centrom TiPovej!, študentsko iniciativo Pogovorjevalnice in mladinsko zvezo 
Brez izgovora Slovenija. .Projekt želi prispevati k pozitivnim spremembam v našem glavnem 
mestu prav v letu, ko Ljubljana nosi naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 pod sloganom: 
LJUBLJANA. Zate.  
 
Osrednji fokus projekta je ‘ozelenitev’ ljudi – predvsem mladih, ki v recesiji ne najdejo 
svojega mesta ter jih opolnomočiti za aktivni vstop na trg delovne sile. Namen projekta je na 
inovativen način zvabiti mlade od ekranov in malodušja v navdihujoča srečanja, kjer bodo ob 
pozitivni podpori izkušenih starejših dobili ideje za uresničitev svojih spečih sanj in ustvariti 
polje možnega, kadar se meščani srečamo v okolju pozitivnega raziskovanja ter snovanja 
želene prihodnosti – ne pa v vsesplošnem jamranju ter prelaganju odgovornosti na inštitucije.  
 
V programu ozelenitve duše prestolnice skozi opolnomočenje mladih smo povezali več niti in 
prispevkov: 
▪ socialno inovacijo medgeneracijskega ozaveščanja »družinskega blaga« mesta Ljubljane 

(otipljivih in neotipljivih virov, ki so podlaga za kreiranje še višje kakovosti življenja za vse) – z 
uporabo najnaprednejših svetovno uveljavljenih pristopov, ki porajajo rešitve iz mentalitete 
možnosti in ne fokusiranja na primanjkljaje; 
 
▪ vključevanje prebivalcev v soustvarjanje zelene prestolnice Evrope – s poudarkom na  
spodbujanju samoiniciativnosti ter partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki; 
oživitev in krepitev medčloveških vezi v soseskah ter četrtnih skupnosti – kaj lahko mi 
meščani sami naredimo, da bo naše življenje bogatejše (socialno, kulturno, ekonomsko, 
zdravstveno ..). 
 
Medsektorsko in medgeneracijsko sodelovanje, ki je združeno v partnerstvu Zelena Ljubljana 
predstavlja inkubator kakovosti mestnega življenja. Postaja platforma izobraževanja, podpore 
in uresničevanja lokalnih pobud/idej, naše dopolnjevanje ustvarja uspeh. Projekt vrača moč 
in odgovornost meščanom, saj prihodnost mesta ustvarjamo meščani. V prvi polovici leta so 
mladi izvedli 72  intervjujev. V projekt smo vključili 84 agentov sprememb (ljudi, ki so v 
Ljubljani naredili pozitivno spremembo) in 38 mladih. 
 
Projekt Vključevanja mladih migrantov 
Mladi zmaji želimo pomagati mladim migrantom, da bodo v Ljubljani spoznali dobre ljudi, 
dobili dobre izkušnje in predvsem dobili dobrodošlico in podporo v našem mestu. Zato smo 
se povezali z organizacijami, ki delujejo na tem področju. Usmerili smo se predvsem na 
mladoletne migrante iz Azilnega doma Vič, kjer so nastanjeni mladoletni fantje brez 
spremstva. Z vključevanjem v različne aktivnosti po mladinskih centrih mladim migrantom 
omogočamo lažjo vključitev v našo družbo, mladim v Ljubljani pa možnost prakticiranja 
strpnosti, solidarnosti in človekovih pravic.  
 
Za potrebe projekta smo s podporo mestnega podjetja LPP zagotovili 20 vozovnic – urban.  
 
Poleg tedenskega vključevanja mladih iz Azilnega doma, ki v sodelovanju s Slovensko 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/127OVdYlX13rbSmyElnoatOUl5m9kOvZzrf5uIkBf_bI/edit#gid=1614607482
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bc8f38uLaSFjisDEofEuNOn7og5Of6DVsOdmSxmA29I/edit?ts=57061e2d#gid=0
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filantropijo obiskujejo aktivnosti v četrtnih mladinskih centrih, so nam mladi migrant 
predstavljali tudi rdečo nit v okviru tedna mladih imenovanega Kolaž mladosti. Poudarek 
dogodkov letošnjega Kolaža mladosti je bil na iskanju možnosti in pozitivnih sporočil za 
vključevanje migrantov (predvsem beguncev in prosilcev za azil) v aktivnosti mladinskih 
organizacij in družbo nasploh. V okviru projekta smo stopili v stik z Azilnim domom in mlade 
ter ostale uporabnike doma povabili na večino od 20 dogodkov Kolaža mladosti. Odziv je bil 
zaradi domnevno zelo pestrega dogajanja v Azilnem domu slabši od pričakovanega, a kljub 
temu nam je uspelo navezati stik z Ministrstvom za notranje zadeve.   
 
Ob zaključku tedna mladih je potekala javna seja Sveta za mlade MOL na temo vključevanja 
beguncev v vsakdanje življenje mladinskih organizacij v Ljubljani. Vnela se je burna razprava 
o omejenem dostopu azilantov, beguncev in drugih migrantov do nekaterih osnovnih dobrin. 
Kljub kritikam na račun državnih institucij je bilo iz besed razpravljalcev zaznati optimizem in 
(delno) zadovoljstvo nad aktivnostmi, ki na področju dela s priseljenci potekajo v prestolnici, 
ki že kar nekaj časa azilantom in beguncem odpira svoje prostore. Tukaj se 15 ljubljanskih 
mladinskih organizacij združenih v Kolaž mladosti in s podporo Urada za mladino MOL, z 
mladinskim delom po najboljših močeh trudimo odgovarjati na aktualne probleme, 
spodbujamo strpnost, solidarnost in vključevanje ter z mladimi iščemo rešitve. Kot rezultat 
obravnave na seji Sveta je jeseni planiran posvet na to temo. 
 
Pozitivno pričevanje: 
»Živjo, najprej bi se vam rad zahvalil za vašo odlično delo z mladimi iz Viča. Tabor jih je 
navdušil, mislim da se mladi super vključujejo, so zainteresirani, seveda malo odvisno od 
posamezne stvari. Z vašim sodelovanjem smo super super zadovoljni. Zaznali smo tudi 
nekaj potreb in interesa za mlade (20-25 let), ki so nastanjeni v Azilnem domu, izpostava 
Kotnikova. Eden bi bil pripravljen narediti celo delavnico elektronske glasbe kot 
prostovoljec… Zanima me kakšen naj bo postopek vključitve teh mladih? Imate postavljeno 
kakšno zgornjo mejo pri mladih ali je ta 30 let? Hvala in lep pozdrav, Primož Jamšek, 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. 
 
Kolaž mladosti - teden mladih v Ljubljani 
Mladi zmaji smo na pobudo Zavoda BOB in povezani s 14 različnimi vladnimi in nevladnimi 
organizacijami, ki predstavljajo pomemben del mladinskega sektorja Mestne občine 
Ljubljana, soorganizirali prvi teden za mlade v Ljubljani, poimenovan Kolaž mladosti. V okviru 
projekta se je odvilo 20 različnih dogodkov, ki odslikavajo pestrost ponudbe aktivnosti za 
mlade v prestolnici. Namen projekta je bila celovita predstavitev ponudbe za mlade ter 
aktivno vključevanje mladih v družbeno dogajanje. Poudarek tokratnega je bil na iskanju 
možnosti in pozitivnih sporočil za vključevanje migrantov (predvsem beguncev in prosilcev za 
azil) v aktivnosti mladinskih organizacij in družbo nasploh.  
 
Vloga Mladih zmajev je bila zelo pomembna v fazi organizacije, izvedbe in promocije. H 
Kolažu mladosti smo prispevali tri dogodke za mlade - večerni koncert težkometalnih skupin 
v Črnučah, festival urbane kulture Šiškafejst pred Kinom Šiška in celodnevno prireditev Plata 
2016 - Z nogometom proti diskriminaciji v Zalogu. Udeležili smo se 5 pripravljalnih srečanj 
organizacijske ekipe in 2 srečanj promocijske skupine. V slednji smo bili še posebej aktivni 
ves čas projekta. Sodelovali smo v fazi priprave promo materiala in vseh s promocijo 
povezanih aktivnosti - priprava komunikacijske strategije, celostne grafične podobe, izdelava 
adreme, odprtje dropboxa, obvestil(a) za medije, kataloga dogodkov, urejanje FB strani 
skupnosti in dogodka Kolaž mladosti. Za objavo na FB straneh smo pripravili preko 60 
prispevkov. Pripravili smo tudi obsežen članek za glasilo Ljubljana in podali izjavo o 
dogajanju na Kolažu za Radio 1. Poleg naštetega smo se udeležili in tudi aktivno sodelovali 
na skoraj vseh dogodkih v okviru Kolaža mladosti in o njih poročali na FB straneh. Po 
zaključku projekta smo opravili tudi obsežno evalvacijo dela ekipe za promocijo.  



 

46 

 
Kot del organizacijske ekipe smo z ostalimi organizacijami sodelovali pri načrtovanju 
koncepta dogodka, izbiri imena dogodka in razvijanju vodilne teme projekta. Udeležili smo se 
tudi končne evalvacije na kateri smo s partnerskimi organizacijami poudarili potrebo po še 
tesnejšem sodelovanju in povezovanju znotraj mladinskega sektorja in med sektorji, ki 
naslavljajo teme, neločljivo povezane z življenjem mladih.  
 
V sklopu projekta smo navezali stik z Azilnim domom, ki smo ga pozvali k vabljenju in 
udeležbi svojih uporabnikov na dogodkih Kolaža mladosti. 
 
Ob zaključku prepoznavamo potrebo po tesnejšem sodelovanju in povezovanju znotraj 
mladinskega sektorja in med sektorji, ki naslavljajo teme, neločljivo povezane z življenjem 
mladih. Zato je Kolaž mladosti projekt usmerjen v nadaljnjo širitev kroga in krepitev vezi vanj 
povezanih organizacij, ki bomo znale s svojo partnersko držo soustvarjati trdno in učinkovito 
mrežo ponudnikov aktivnosti, s katerimi bomo nagovarjali potrebe čim širšega kroga mladih v 
Ljubljani. Le takšen partnerski projekt bo lahko v največji meri koristil svoji ožji ciljni publiki - 
mladim in mladinskim organizacijam.  
 
V želji, da bi projekt postal celoleten in vsakoleten, bomo Mladi zmaji od Zavoda BOB 
prevzeli koordinacijo projekta, ki se bo odvil v drugi polovici maja 2017.  
 
Sodelovanje z Društvom Up 
V sodelovanju z društvom Up smo med septembrom in novembrom 2016 po različnih 
četrtnih skupnostih organizirali 12 predavanj z različnimi tematikami: 
 

- Vzgojni stili in razvoj samokontrole pri otroku 
- Adijo, občutki krivde! 
- Zasvojenost z digitalnimi mediji 
- Medvrstniško nasilje in nasilje na spletu 
- Konflikt: Nevarnost ali izziv? 
- (Ne)nasilna komunikacija 
- Družina, mladi in droge – preventiva zasvojenosti 
- Kako vzgajati otroke, da bodo odporni na zasvojenost 
- S čustvi je treba znati 

 
Predavanj se je udeležilo 139 različnih udeležencev. 
 
Projekt Tobačna zarota - moja kampanja 
Javni zavod je od januarja do maja 2016 sodeloval pri vodenju in izvedbi projekta Tobačna 
zarota - moja kampanja, za katerega je tudi podal pobudo ter osnovno idejo. Projekt smo 
izvajali skupaj z Mladinsko zvezo Brez izgovora. Za projekt sta bili s strani JZMZ zadolženi 
Maja Majcen ter Katarina Žugman, ki sta nudili mentorstvo tudi 3 študentkam, ki so 
pomagale pri izvedbi ter del programa izvedle tudi same. Namen projekta je bil mladim 
predstaviti realno, neprivlačno sliko o tobaku in razbiti razne mite o kajenju, ki so razširjeni 
med mladimi. Ker je obdobje pubertete obdobje psiho- biološko-socialnih sprememb in 
zmanjšane sposobnosti regulacije čutenj in vedenj in je v tem času mlad človek bolj dovzeten 
za stres ter ima povečano ranljivost in dovzetnost za nefunkcionalne oblike vedenja smo jih 
želeli seznanit z značilnostmi obdobja odraščanja ter dati prostor, da tudi sami povedo s čim 
se soočajo v času odraščanja, kaj jim pomaga, ter da sami podajo ideje, kaj bi lahko naredili 
za zmanjšanje kajenja med mladimi. Glavni cilj projekta je bil oblikovanje ter izvedba končne 
kampanje skupaj z mladimi.  
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V okviru projekta smo tako izvedli:  
- pripravljalne, organizacijske sestanke obeh organizacij 
- 12 delavnic na Srednji frizerski šoli Ljubljana  
- 5 srečanj z dijaki SFŠ 
- 9 delavnic na osnovnih šolah 
- 3 srečanja z dijaki SFŠ po izvedbi delavnic na OŠ 
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Projekt Kul služba 
Mestna občina Ljubljana je objavila javno povabilo mladim - prvim iskalcem zaposlitve. Cilj 
projekta, ki sta ga poleg Urada za mladino MOL zasnovala še Javni zavod Cene Štupar in 
Zavod RS za zaposlovanje, je trajno zaposliti čim večji delež mladih in zmanjšati delež 
brezposelnih mladih v Mestni občini Ljubljana. S projektom se želi spodbujati mentorski 
pristop in medgeneracijsko sodelovanje ter družbeno-odgovoren pristop podjetij k ciljni 
skupini mladih. Mladi so se v okviru projekta udeležili dvotedenskega pripravljalnega 
usposabljanja in nato, kolikor jih bodo delodajalci izbrali, trimesečnega usposabljanja na 
delovnem mestu.  
 
Dvotedensko usposabljanje se je uspešno izvedlo na JZ Cene Štupar ob sodelovanju 
Javnega zavoda Mladi zmaji, TiPovej! in Zavoda Nefiks, in je potekalo od 6. do 22. 6.. Po 
tem usposabljanju je sledil izbor kandidatov za posamezna delovna mesta. Vsako podjetje ali 
javni zavod bo nato z Zavodom RS za zaposlovanje sklenil dogovor o programu 
Usposabljanja na delovnem mestu in izvedel trimesečno usposabljanje. 
 
Mestna občina Ljubljana bo s projektom nadaljevala in ga predvidoma širila, jeseni naj bi 
tako objavili drugo povabilo mladim za nov nabor Kul služb. 
 
V projektu Kul služba! sodelujemo naslednji javni zavodi in podjetja Mestne občine Ljubljana: 
Mestna Knjižnica Ljubljana, Živalski vrt Ljubljana, Festival Ljubljana, Muzej in galerije mesta 
Ljubljana, Kino Šiška, Ljubljanski grad, Lutkovno gledališče Ljubljana, Javni zavod Mladi 
zmaji, Mednarodni grafični likovni center, Lekarna Ljubljana, Javni Holding Ljubljana, javna 
podjetja Ljubljanski potniški promet, Vodovod - Kanalizacija, Žale, Ljubljanska parkirišča in 
tržnice ter Energetika Ljubljana. 
 

Noč na Tivolskem gradu  

Decembra smo organizirali dogodek na Tivolskem gradu v sodelovanju z Mednarodnim 

grafičnim likovnim centrom, ki se je odvijal od 2.12. do 3.12. Udeleženih je bilo 16 mladostnic 

v starostnem razponu 10 do 18 let. Pri izvajanju dogodka so nam pomagale pripravnica 

(predstavnica mladih), prostovoljka mladostnica. Na dan prihoda je bilo najprej na vrsti 

spoznavanje s pogledom na lučke Tivolske promenade, nato je sledil ogled gostujoče 

razstave, ogleda postopka tiskanja grafik ter delavnica tiska in izdelovanja namiznih 

okraskov nato pa smo zaključili z zabavo v pidžamah. Drugi dan smo obiskali Prirodoslovni 

muzej, kjer smo si ogledali pestro zgodovino našega prostora. Za zaključek smo se razdelili v 

dve skupini. Ena je ostala v muzeju, kjer se je pridružila delavnici izdelovanja božičnih 

okraskov iz kartona in gline, druga skupina pa se je odpravila na sprehod po okrašenem 

centru mesta. Večina deklet je izrazilo željo po še več podobnih dogodkih.  
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Počitniški program   

Mladi zmaji vsako leto s svojim počitniškim programom mladim iz Ljubljane omogočamo, da 

se udeležijo aktivnosti, ki si jih drugače velikokrat ne morejo privoščiti. Z našimi programi 

omogočamo vključitev v aktivnosti vsem, tudi tistim socialno šibkejšim. Prav tako želimo z 

različnimi aktivnostmi mladim pokazati, kaj vse ponuja mesto Ljubljana in Slovenija. Tako 

smo v letošnjem letu za mlade organizirali 12 izletov, 5 taborov, 5 poletnih šol in 3 dogodke, 

ki se jih je skupno udeležilo 430 mladih. Pripravili smo raznolik program na katerem smo se z 

mladimi opravili na izlete izven Ljubljane (Izola, Maribor, Čatež, Radovljica, Aqualuna) in na 

izlete znotraj Ljubljane (Atlantis, bowling, karting, Kinodvor). V poletnem času smo izvedli 

tudi tri tabore. Odpravili smo se na pohod čez Pohorje, v Bohinjsko Belo na avanturistični 

tabor, ki smo ga izvedli v sodelovanju z Mepi-jem in v Piran na tabor Pozdrav poletju, ki je 

nastal v sodelovanju z Zvezo za letovanje in rekreacijo otrok.. Prvič smo letos program 

obogatili tudi s poletnimi šolami, ki smo jih izvajali v Ljubljani. Mladi so se lahko tako vključili 

v zanimive sklope delavnic, ki so jih postopno peljali do novih znanj. Poletne šole so doživele 

dober odziv, zato bomo z njimi nadaljevali tudi v prihodnje. V novembru smo izvedli klet 

strahov in v decembru Božičkov escape room. Posebnost teh dveh dogodkov je bila, da so 

aktivnost organizirali mladi pod vodstvom mentorjev. Ob koncu leta smo priredili tudi 

novoletno zabavo, kjer so se mladi lahko do poznih ur zabavali v varnem okolju. Skupaj smo 

tako izvedli 47 dni počitniškega programa. Istočasno s tem programom so bili mladim na 

voljo tudi mladinski centri. Ti so bili mladim v počitnicah na voljo podaljšan čas, 1512 ur.  

 

-Zimske počitnice (mladinski centri odprti 135 ur): 

 Smučanje v Cerknem, Bowling, Kinodvor, Atlantis in drsanje v Tivoliju. 

-Majske počitnice (mladinski centri odprti 54 ur): 

Karting in Kinodvor 

- Poletne počitnice (mladinski centri odprti 1134 ur): 

Izleti: Betnavski pustolovski park v Mariboru, Izola - vožnja z gliserjem, 2 x kopanje v Čatežu 

in kopanje v Aqualuni. 

Tabori: Gremo mi po svoje - v sodelovanju s PPMS, Dobrodošli v divjini - v sodelovanju z 

Mepi-jem, Pozdrav poletju - v sodelovanju z ZLRO. 

- Poletne šole: Poletna šola samoobrambe, Sam svoj Chef, Zaplešimo v poletje, Vedno sem 

želel risati in Mladost je norost - pustolovščine odraščanja. 

- Krompirjeve počitnice (centri odprti 81 ur): Avantura za punce, Klet strahov. 
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- Božične počitnice (centri odprti 108 ur): Atlantis, Božičkov escape room, bowling in zabava 

ob koncu leta. 

 

Poletne šole 

V času poletnih počitnic smo se lotili eksperimentalnega programa poletnih šol. Znotraj 

programa smo ponudili 14 poletnih šol, ki so pokrivale naslednja vsebinska področja: 

samoobramba, ples, cirkuška pedagogika, veganska kuhinja, spoznavanje kulture in grajenje 

pozitivne samopodobe za dekleta, risanje, krepitev socialnih veščin za najstnike, audio 

produkcija, ameriški nogomet, kreativna delavnica po metodah design thinkinga, učenje 

podjetnosti, radio in radijski govor, filmski večeri s pogovori o temah, aktualnih za mlade in 

gledališče zatiranih. Izvedenih je bilo 6 poletnih šol, ki se jih je udeležilo 78 mladih. Pri 

načrtovanju in izvedbi smo sodelovali s Šolo za nastopanje BAST, Športnim društvom Klub 

Mustangs Ljubljana, HIS PRINT, mladimi prostovoljci, ki so samostojno izvedli nekatere 

poletne šole, Zavodom TiPovej!, slikarjem Petrom Gabrom, Zavodom Servis8, Radiom 

Študent, Gradom Tivoli in Crikokrogom. 

 

 
 

 

 

Delo s prostovoljci 

V zavodu veliko pozornosti posvečamo kvalitetnemu delu s prostovoljci, še posebej z 

mladoletnimi in mladimi prostovoljci. Tako smo priložnosti za prostovoljno delo objavili v dveh 

katalogih prostovoljskih del, ki jih je izdala Slovenska Filantropija za srednje šole in za mlade 

med počitnicami. Izdelan imamo letni plan dela. V letu 2016 smo tako vsak mesec v 

mladinskih centrih izvajali redne mesečne sestanke, februarja smo za AJPES oddali 

evidenco dela prostovoljcev, konec maja v vsakem izmed mladinskih centrov organizirali 

zaključno srečanje, kjer je potekala tudi evalvacija dela čez leto. Evalvacijo pa smo izvedli 

tudi preko spletnega evalvacijskega vprašalnika. Konec septembra smo izvedli akcijo za 

iskanje novih prostovoljcev, plakate smo raznesli po fakultetah po Ljubljani ter na različna 

javna mesta, predstavili smo se na Tržnici prostovoljskih del na Pedagoški fakulteti, dva 

mlada prostovoljca sta predstavila možnosti prostovoljskega dela na Srednji vzgojiteljski šoli 

Ljubljana ter Gimnaziji Bežigrad, povabilo pa smo poslali tudi v medije in objavili na naši 

spletni strani ter različnih spletnih portalih in spletnih medijih (Facebook, ...). V vseh 

mladinskih centrih so nato potekali uvodni razgovori in uvajanja v prostovoljno delo.  

Sodelavka se je meseca oktobra udeležila Foruma prostovoljstva v organizaciji Slovenske 

Filantropije.  



 

51 

V času od 25. do 27. 11. smo na Zaplani izvedli vikend izobraževanje za prostovoljce, v 

okviru katerega smo jim podali nekaj ključnih znanj, veščin in vzpostavili pogoje za 

opravljanje prostovoljnega dela v mladinskih centrih. Izobraževanja se je udeležilo 21 

prostovoljcev in prostovoljk, ki so bili prisotni cel čas. V nedeljo se nam je pridružilo še 5 

mladih, ki želijo posneti film na temo vrstniškega nasilja. Po izobraževanju smo pripravili še 

evalvacijo celotne organizacije izobraževanja (priprava, izvedba, zaključek) znotraj tima 4 

koordinatorjev, ki smo sodelovali pri procesu.  

Konec meseca decembra smo organizirali prednovoletno srečanje za vse prostovoljce 

zavoda.  

Vse leto koodinatorji nudijo mentorstvo prostovoljcem in so na voljo za individualna 

mentorska srečanja.  

 

V letu 2016 smo v svoje programe vključili 127 prostovoljcev in prostovoljk. 85% je mladih 

med 15 in 29 letom, tudi mladoletnih, mladih brezposelnih ter bivših uporabnikov mladinskih 

centrov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mednarodno sodelovanje 

Za leto 2016 smo načrtovali udeležbo na 4 multilateralnih mednarodnih mladinskih 

izmenjavah. Prijavitelji iz partnerske organizacije žal niso bili uspešni pri pridobivanju 

sredstev iz programa Eramus+, a so kljub temu sami organizirali eno izmenjavo iz lastnih 

sredstev in delnih prispevkov iz strani udeležencev. Mladi zmaji smo na izmenjavi bili 

zastopani v s skupino treh deklet in enega prostovoljca - mladinskega voditelja skupine. 

Mladi zmaji smo prvič poslali na izmenjavo kot vodjo skupine mladega prostovoljca. Tema 

izmenjave je bila preprečevanje diskriminacije in ulično gledališče. Izmenjava je potekala v 

mestu Wiesbaden, Nemčija. 

Na področju mednarodnih treningov smo vzpostavili dvoje partnerstev, ki so bila uspešna s 

prijavami projektov na program Erasmus+ in tako sodelovali na 2 treningih kot pošiljajoča 

organizacija za 4 mladinske delavce in delavke.Treninga sta potekala v Španiji. Teme 

treningov so pokrivale področje gledališča zatiranih in dela z migranti. 
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Študentka Tjaša, ki se je kot mlada mladinska voditeljica udeležila enega izmed 

treningov, je zapisala:  

“Na treningu "ToT in HRE", ki sem se ga udeležila, sem preživela nekaj nepozabnih in 

izredno poučnih dni. Spoznala sem številne nove ljudi ter se medkulturno povezovala. 

Poglobila in pridobila sem znanje s področja človekovih pravic ter se urila v veščinah 

dramske igre ter uporabi gledaliških orodij pri poučevanju o človekovih pravicah. Trening me 

je navdušil, da še naprej raziskujem načine uporabe dramskih orodij pri svojem delu, prav 

tako sem izboljšala samozavest pri javnega nastopanja in izpostavljanja ter dobila vpogled v 

možne načine vpeljevanja tem o človekovih pravicah v mladinsko delo.” 

 

Študent, mlad mladinski voditelj Nejc, ki je vodil skupino na mednarodno mladinsko 

izmenjavo v Nemčijo – Wiesbaden 

“Zame je bila to ena najbogatejših izkušenj v mojem življenju, če ne celo najbogatejša. Prvič 

sem se preizkusil v vlogi voditelja skupine na izmenjavi. S skupino, ki je vključevala tri punce 

(stare 14 in 15 let) smo aktivno sodelovali pri izmenjavi v nemškem mestu Wiesbaden. V 

sklopu šestih dni so se udeleženci veliko pogovarjali o aktualni begunski krizi v Nemčiji in po 

svetu ter se urili v veščinah cestnega gledališča. 

Sam sem se veliko naučil o begunski krizi in razmerah v Nemčiji, o izvajanju gledaliških 

delavnic in o organizacijskih vidikih vodenja izmenjave. S svojo skupino nisem imel težav, saj 

smo se z udeleženkami zelo dobro razumeli ter se veliko pogovarjali in zabavali. 

Izkušnjo bi tako ocenil kot zelo pozitivno v smislu celotnega poteka izmenjave in v smislu 

svojega napredka kot izvajalca dejavnosti v korist mladih. To je bila res neverjetna izkušnja 

in upam, da bom imel še kdaj priložnost voditi kakšno skupino mladih na izmenjavo.” 

  

 

 
 

Mreža MaMa 

Javni zavod Mladi zmaji smo člani Mreže MaMa, mreže mladinskih centrov. Udeležili smo se 

klubskega srečanja Mreže MaMa v marcu in oktobru 2016, prav tako pa so potekali dogovori 
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za izvedbo dveh njihovih aktivnosti v naših prostorih, a so pred izpeljavo odpovedali. V 

sodelovanju z mrežo v naših prostorih redno potekajo skupinske supervizije direktorjev 

mladinskih centrov.  

 

Avantura za punce 

Za naše obiskovalce v času šolskih počitnic vsako leto pripravimo pester počitniški program. 

Ker v naše centre povečini prihajajo fantje in želimo tudi dekletom omogočiti podporo na poti 

do njihove samostojnosti, vsako leto organiziramo Avanturo za punce. Mladostnice, v starosti 

od 13 do 18 let, tako lahko 3 dni spoznavajo, raziskujejo ter se učijo strategij za soočanje z 

izzivi mladostništva in se urijo v socialnih veščinah. 

Letošnja Avantura je potekala v Ljubljani v duhu iskanja skritega zmaja. Prvi dan smo čas 

posvetile spoznavanju ter raziskovanju na kakšne načine se (lahko) soočamo z izzivi ter 

kako dekleta lahko (po)skrbimo zase in. Popoldne smo v duhu sproščanja preživele v Svetu 

doživetij Vodnega mesta Atlantis. Drugi dan smo spoznavale sebe in druge ter raziskovale 

tehnike skupinskega dela in jih isti dan preizkusile v sobi pobega The Key. 

Zadnji dan pa smo odkrivale še tehnike čuječnosti, krepile tim ob pripravi skupnega obroka in 

se poslovile ob pozitivnem sporočilu, ki nam ga je na koncu razkril skriti zmaj. 

 

 
 

Preventivni programi za mlade Slovenije (PPMS) 

Zavod že vrsto let sodeluje v koordinaciji Preventivnih programov za mlade Slovenije (v 

nadaljevanju PPMS), v katero so vključeni MC Velenje, dnevni centri za mlade CSD 

Ljubljana Moste-Polje in Vič-Rudnik, Kranj, Šk. Loka in Tržič, MISSS Ljubljana, Zavod 

Salesianum OE Skala ter Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Poslanstvo 

PPMS je izvajanje skrbi, pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim 

družinam, ki so na kakršen koli način izključeni ter ostalim uporabnikom naših programov. V 

okviru PPMS vsako leto pripravimo odmevno skupnostno akcijo s katero želimo 

mladostnikom omogočiti preizkušnjo lastne zmogljivosti, jim razširiti obzorja, povečati 

socialno mrežo, nuditi kvalitetno preživljanje prostega časa ter jim pomagati spoznati, da so 

lahko tudi sami pomembni nosilci družbenih sprememb. Pomemben cilj je tudi opozarjanje 

na dejstvo, da je vzpostavitev primerne strategije skrbi za socialno šibko in drugo populacijo 

otrok in mladostnikov na državnem in lokalnem nivoju bistvenega pomena. 
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Skupnostna akcija PPMS: Čez Pohorje za lajf 

Pohod Čez Pohorje za lajf je potekal v organizaciji skupnosti Preventivnih programov za 

mlade Slovenije v sodelovanju z zunanjimi sodelavci. V okviru skupnosti je pri akciji leta 2016 

sodelovalo 9 organizacij, ki so aktivne na področju dela z mladimi: Skupnostni programi za 

mlade (CSD Ljubljana Moste-Polje), Mladinsko središče Vič (CSD Vič-Rudnik), Dnevni 

center za otroke in mladostnike Škofja Loka (CSD Škofja Loka), Dnevni center za mlade in 

družine Škrlovec (CSD Kranj), Mladinski center Tržič (CSD Tržič), Javni zavod Mladi zmaji – 

Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo ARS VITAE – DC in Zavod MISSS mladinsko 

informativno svetovalno središče Slovenije. Več kot 80 mladih in mladinskih delavcev je tako 

med 16. in 19. 6. 2016 premagalo Pohorje. 

Projekt je vključeval različne dejavnosti za spodbujanje zdravega psihofizičnega razvoja 

mladih. Skozi igro in dogodivščino so se mladi urili v taborniških in socialnih spretnostih ter 

preizkušali svoje zmogljivosti s pohodom in osvojitvijo najvišjega vrha Pohorja. Namen 

tabora je bil promocija zdravega življenjskega sloga, pridobivanje kompetenc za zdrav razvoj 

v času odraščanja in spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.  

 

 
 

Koprodukcije z Mladimi zmaji 

Mladi zmaji smo v letu 2016 pričeli širiti program centrov; poleg delovanja dnevnega centra 

smo začeli vzpostavljati delovanje koprodukcijskega programa. Mladim tako želimo nuditi 

podporo bolj učinkovito in na druge načine, zagotoviti pa želimo večjo pestrost programa v 

posameznih četrtnih mladinskih centrih in daljšo odprtost. V oblikovanje in izvajanje 

programa smo vključili mlade, naše uporabnike, študente ter mlade brezposelne. Eden od 

projektov, rojenih iz omenjene ideje je projekt 14+ je zakon, ki ob petkih poteka v 

mladinskem centru Bežigrad, od 19. do 21. ure, za mladostnike starejše od 14 let, vodi pa jih 

mlada prostovoljka.  

Poleg tega so to leto ob četrtkih dopoldne v sodelovanju z JZ Mlada ulica potekala srečanja 

za mamice z dojenčki in malčki, starejši od 16 let pa so isti dan po 19. uri lahko igrali 

namizne družabne igre s Klubom Kind. Ob nedeljah smo imeli možnost spoznavati se s 

čuječnostjo, kajti z nami je bilo Društvo za ohranjanje čuječnosti. Z Zvezo prijateljev mladine 

Moste Polje smo sodelovali pri projektu Dobro sem. V sodelovanju z Zavodom Apis smo 

prispevali k izvedbi prvega foto maratona v Sloveniji. Študentom Fakultete za socialno delo 
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smo nudili možnost izvedbe predavanj ter drugih študijskih obveznosti v času prenove 

fakultete.  

V Šiški je enkrat na mesec potekala Dihova kuharija, namenjena vse tistim, ki radi kuhajo ali 

pa se želijo naučiti kuhati, okusiti nove jedi in se ob tem še podružiti, Društvo Kvartir pa je 

decembra organiziralo predpraznično peko palačink. 

Konec leta smo pripravili uradno povabilo k sodelovanju z Mladimi zmaji, namenjeno mladim 

ter organizacijam, ki delujejo na področju vzgoje, izobraževanja, kulture ter drugih dejavnosti 

ali delujejo v javnem interesu za mlade in začeli s promocijo možnosti, ki jih imamo.  

 

2.4. Izobraževanje zaposlenih 

Na področju izobraževanja zaposlenih smo v 2016 vzpostavili sistem usmerjenega 

izobraževanja glede na področja, ki jih posamezni zaposleni prevzemajo.  

Posamezni zaposleni so se udeležili naslednjih izobraževanj: 

 

- Seminar za delavce javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom 

- Coaching -Tehnike upravljanja s samim s seboj - Komunikacija v delovnem procesu 

- Kako uporaben je lahko Excel? 

- Uvod v čuječnost 

- U-turn: learning journey for trainers in the youth field 

- Pozitivno poizvedovanje 

 - Strokovno srečanje: Otrok in mladostnik na poti v zdravo odraslost 

- Skrb zase pri delu z ljudmi 

- Delovno - izobraževalno srečanje vodstva MOL 

- Strateško načrtovanje: moderatorjeva podpora vključajočim procesom 

- V. Konferenca mreže Intercity Youth z naslovom, Mladinsko delo, učenje za življenje in za 

delo 

- Training for Trainers in Human Rights Education 

 

Izvedli smo tudi “hišna izobraževanja” (za celoten tim): 

- Delavnica strateškega načrtovanja Mladih zmajev za zaposlene 

- Psihosocialna svetovalnica Akcija! : Izzivi mladinskega dela 

- Komunikacijska strategija 2016/17 Mladih zmajev 

- Teambuilding v potapljaškem centru IPPA. 

 
 
2.5. Statistični podatki 
V letu 2016 smo v Javnem zavodu Mladi zmaji beležili rast števila obiskov, še pomembnejši 

pa je dvig števila obiskov različnih mladih, ki so zašli v naše mladinske centre, oziroma so se 

udeležili naših dogodkov. 

Tako je mladinske centre obiskalo 1596 različnih mladih. Ti so skupaj zbrali 17 601 obisk. 

Znotraj drugih dogodkov, ki jih Mladi zmaji organiziramo v Ljubljani, smo zajeli 3580 mladih. 

Skupaj z njimi se je naših aktivnosti udeležilo 19 760 mladih. 
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Primerjava po letih nam nazorno prikaže trend naraščanja števila vključenih mladih v naše 

dejavnosti. Do večjega preskoka iz leta 2014 v leto 2015 je prišlo zaradi spremembe 

spremljanja in beleženja. 

 

 

Mladinski centri so bili mladim na voljo 6045 ur, Mladi zmaji pa smo mladim ponudili 7954 ur 

programa. To pomeni, da smo v letu 2016 v zavodu nudili 22 ur programa na dan 365 dni v 

letu. To je 5,5 ure na posamezen mladinski center.  

V drugem polletju smo zabeležili povečan obisk tako v mladinskih centrih in na dogodkih. K 

temu sicer delno pripomore dejstvo, da je drugo polletje daljše (7 mesecev), vendar je bil 

kljub temu povprečen mesečni obisk v drugem polletju višji. V prvem polletju smo beležili 

povprečno 1564 obiskov mladih na mesec, v drugem polletju pa 2813 obiskov mladih.  

Večji del obiskovalcev (66%) mladinskih centrov še vedno predstavljajo fantje. Dekleta 

predstavljajo 34 odstotni delež obiskovalcev. 
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Pomemben delež predstavljata tudi mobilni enoti, katerih aktivnosti je v preteklem letu 

obiskalo 125 različnih mladih. 

V sodelovanju z Azilnim domom so bili v naše aktivnosti vključeni tudi begunci. V tem letu se 

nam jih je pri aktivnostih pridružilo 45. 

Znotraj našega delovanja omogočamo tudi prostovoljno delo in prakso za študente. Tako 

smo v preteklem letu v program vključili 127 prostovoljcev in 23 praktikantov. Le-ti so 

pomembno pripomogli k delovanju mladinskih centrov in izvajanju programa. Nudili smo tudi 

delo v splošno korist eni osebi.  

Pri izvedbi programa nam je pomagalo 47 zavodov in društev, ki so se prijavili na javni 

razpis, ki ga vsako leto izvedemo v Mladih zmajih. Pri izvedbi programa je sodelovalo še 82 

drugih izvajalcev. 

Mladi zmaji smo v letu 2016 izvedli 17 večjih projektov, ki jih je obiskalo 2396 oseb, od tega 

1984 mladih. V tovrstne programe smo vključevali tudi mlade organizatorje. To so mladi, ki 

želijo ob mentorstvu zaposlenih sodelovati pri pripravi in izvedbi določenih dogodkov. S tem 

mladi pridobijo dragocene izkušnje, mi pa aktivne mlade. V tem letu jih je z nami soustvarjalo 

179. 
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Zavod Mladi zmaji se tudi aktivno vključuje v lokalno skupnost in dogodke, ki se odvijajo v 

lokalni skupnosti. Tovrstnih dogodkov je bilo 16, udeležilo pa se jih je 604 mladih.  

Kot posebno obogatitev programa skozi celo leto v času počitnic pripravljamo počitniški 

program, ki mladim omogoča še dodatne aktivnosti, ki jim drugače niso tako dostopne. Zanje 

smo tako organizirali 12 izletov, 5 taborov in 5 poletnih šol, ki se jih je udeležilo 430 mladih. 

ako smo v letošnjem letu za mlade organizirali 12 izletov, 4 tabore, 4 poletne šole in 3 

dogodke, ki se jih je skupno udeležilo 430 mladih. 

Javni zavod Mladi zmaji je tako v letu 2016 dosegel zastavljene cilje. V letu 2017 želimo še 

nadalje razvijati svoje aktivnosti v smeri povečevanja obiska in zajemanja še večjega števila 

mladih, ki jih bomo s svojimi aktivnostmi zajeli.  

 
Celotna statistika je v prilogi. 
 

 
2.6. Učinki in kazalci uspešnosti 
 
Za vsako nalogo, ki se je lotimo, imamo dogovorjene kazalnike uspeha, ki povedo, v kolikšni 
meri je bilo delo opravljeno dobro. Ker je kazalnike v mladinskem delu težko definirati, saj so 
splošno priznani tisti kvalitativni (število oseb, število ur), s številkami pa težko opredelimo 
resnične rezultate (kompetence, osebnostna rast, delovanje), moramo iskati druge rešitve za 
opredelitev uspeha. Zato imamo poleg številčnih kazalnikov tudi vsebinske opise o učinku 
našega dela na posameznike. Naš cilj je doseganje kakovosti, a ne v smer produktivnosti. 
Zato, da delimo svoje izkušnje in da se učimo o drugih, aktivno sodelujemo v dialogih o tem, 
kaj je kakovost v mladinskem delu, kar je v tem trenutku zelo živa tema.  
 
Kategorije ključnih pokazateljev uspeha zavoda, ki kažejo ali gremo v pravo smer: 
 

1. kazalniki vidika izpolnjevanja poslanstva:  

 
V prostorih mladinskega centra; 

- število obiskovalcev in obiskov v mladinskem centru,  
- trajanje obiska v centru,  
- število ur delovanja mladinskega centra. 

 
V projektih; 

- trajanje programa/projekta (enkraten, večtedenski, celoletni, tradicionalni, …), 
- število vključenih (mladi, mladi organizatorji, sodelujoče organizacije - 

partnerstva na 

      mestni, nacionalni in mednarodni ravni)  
 

2. kazalniki vidika uporabnikov:  
- zadovoljstvo mladih, staršev in drugih vpletenih ( individualne zgodbe, pozitivna 

pričevanja, pisne in ustne evalvacije),  
- kakovost programa (ocena izvedbe programa s strani koordinatorjev) 

 
3. kazalniki notranjih procesov 
- (krajši in optimalni procesi) 

 
4. kazalniki vidika učenja in rasti  
- (zadovoljstvo in počutje zaposlenih, nova znanja zaposlenih) 
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2.7. Projekti, ki navdihujejo 
 
Črnuče: 
 
BASEMENT Mladi zmaji 
Reden program, usmerjen v mladinsko kulturo, ob petkih in sobotah zvečer – »Klet je svet!«. 
  
Studio BASEMENT 
Uradna otvoritev in redna uporaba za vadbo in snemanje. 
  
Mladinska soba 
Izboljšave, dodelave, predelave, redna uporaba. 
  
Festival mladih v Črnučah 
Prosto po de Coubertinu: Večji, močnejši, glasnejši. 
 
Bežigrad: 
 
Poletne šole 
V okviru poletnega programa bomo tudi letos izvedli vsaj 3 poletne šole, šola ameriškega  
nogometa, kuharska šola (veganska kuhinja) ter Mladost je norost (odraščanje in izzivi 
odraščanja ter izkustveno učenje). 
 
Dvodnevni poulični festival Biti mlad je zakon 
Tradicionalni kulturno - športni poulični festival ob zaključku počitnic, z namenom 
predstavitve različnih možnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa za otroke in mlade 
med šolskim letom ter priprava na začetek šolskega leta in promocija mladinskega centra.  
 
Praznovanje Mladinca 
Prireditev ob 10. rojstnem dnevu ČMC Bežigrad. Izvedba programa skupaj z mladostniki.  
 
Individualno spremljanje in svetovanje  
Nudenje individualne pomoči, podpore otrokom, mladostnikom ter individualno svetovanje 
otrokom, mladostnikom, staršem. 

 
Skupina za mladostnike Mladost je norost  
Od oktobra do januarja želimo izvesti sklop delavnic za skupino najstnikov na temo 
odraščanje in izzivi odraščanja ter izkustveno učenje. 
 
Izvajanje programa s strani mladih izvajalcev (od 18. do 29. leta)  
V ČMC Bežigrad želimo v letu 2017 doseči, da bo polovico programa izvajali mladi (mladi 
bivši obiskovalci, mladi z manj priložnostmi, mladi brezposelni in študenti).  
 
 
Šiška: 
 
ŠiškaFejst  
Tudi v letu 2017 bomo organizirali spomladanski in jesenski ŠiškaFejst. Tokrat bomo 
spomladanski festival povezali s finalnim koncertom Špilige (tekmovanje dijaških bendov). V 
septembru pa bomo organizirali jesenski ŠiškaFejst festival, ki bo potekal pred Urban Roof-
om. Predvidena je še dodatna širitev programa z novimi sodelujočimi partnerji. Organizacija 
bo v osnovi ponovno potekala med ČMC Šiško, Kinom Šiška in Urban Roofom. 
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Grafitiraj z Zmaji  
Grafitarske delavnice, ki jih bomo v letu 2017 nadgradili in zastavili projektno. Mladi bodo 
spoznali osnove in stile grafitiranja ter pripravili skice, ki so jih bodo prenesli na stene.  
 
Mladinski center Šiška praznuje  
V oktobru bomo s prostovoljci in mladimi pripravili praznovanje ob 9. obletnici delovanja 
mladinskega centra.  
 
Izvajanje programa s strani mladih izvajalcev (od 18. do 29. leta)  
V letu 2017 želimo spodbujati in usposobiti mlade (uporabniki, mladi brezposelni, praktikantje 
in študenti), da pridobijo kompetence za samostojno izvajanje delavnic in projektov, ki bodo 
obogatili program mladinskega centra. 
 
Zalog: 
 
Izdelava / predelava pohištva osrednjega prostora novega ČMC Zalog in vzpostavitev 
novega centra 
V letu 2017, ko bo končana gradbena prenova Četrtnega mladinskega centra Zalog, 
načrtujemo izdelavo oz. predelavo (re/nadciklaža) pohištva in poslikavo osrednjega prostora 
novega centra (februar) in zunanjo ureditev Zaloške 220 (od začetka aprila). K sodelovanju 
smo povabili mlade iz Delavnie konceptov, akademskega slikarja Petra Gabra, Društvo 
GUMB, Društvo Alauda in Zavod KUD C3. Projekt je eksperiment vključevanja mladih in 
drugih v oblikovanje prostora po svoji meri.   
 
Otvoritev novega doma Mladih zmajev Zalog na Zaloški 220 
Osmega marca, po izdelavi notranje opreme in poslikave bomo z mladimi in partnerji 
pripravili otvoritev novih prostorov Mladih zmajev na Zaloški 220. Koncept otvoritve bo 
predstavitev novih prostorov, pogostitev, vključitev gostov v prenovo in predstavitev 
prihodnjega programa Mladih zmajev Zalog.  
 
Nadaljnje sodelovanje z lokalno skupnostjo  
Četrtni mladinski center se bo s svojo prisotnostjo, delovanjem, povezovanjem, idejami in 
izvedbo aktivnosti še bolj utrdil kot nepogrešljiv partner organizacij v ČS Polje. Sodelujemo s 
kar 15 organizacijami iz ožje lokalne skupnosti, predvsem z ČS Polje in OŠ Zalog. Tudi v 
prihodnje bomo na voljo ČS Polje za sodelovanje na prireditvah (Pustovanje, Dan ČS Polje, 
Miklavževanje, Dan sosedov ipd.), prav tako pa tudi v prihodnje računamo na odlično 
sodelovanje z vodstvom OŠ Zalog, ki nas je do sedaj podprlo pri vseh načrtovanih projektih 
(upravljanje mladih z razsvetljavo na šolskem igrišču, treningi kickboksa, poletna plesna šola, 
Plata – Z nogometom proti diskriminaciji, Film na ulici, nedeljske plesne urice). 
 
Spomladanska in jesenska Plata 2016 – Z nogometom proti diskriminaciji 
Prireditvi organiziramo v sodelovanju z Društvom DIH – Enakopravni pod mavrico ter 
številnimi prostovoljci in partnerji, namenjena je utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi fair play-a 
in kot pove že ime - sprejemanju drugačnosti predvsem pri mladih. K sodelovanju želimo 
pritegniti vedno nove organizacije, prostovoljce in obiskovalce. Namenjeni sta mladim, 
družinam in otrokom.  
 
Film na ulici 
Tretji dvodnevni dogodek filma, glasbe in urbanih športov zadnji vikend v avgustu, ki ga 
bomo soorganizirali v sodelovanju z Mestnim kinom Kinodvor ob sodelovanju številnih 
prostovoljcev in partnerjev. Prireditev je namenjena predvsem mladim (13+), pa tudi otrokom 
ter družinam ob zaključku poletnih počitnic in pričetku novega šolskega leta. Projekt Film na 
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ulici je odličen »poligon« za preizkušanje novih idej in ustvarjanje nepozabnih doživetij po 
načelu mladi za mlade.  
 

 
2. 8. Promocija in odnosi z javnostjo 
 
V letu 2016 smo na podlagi rezultatov strateškega načrtovanja pripravili Komunikacijsko 
strategijo 2016/17 Mladih zmajev za uresničevanje katere je odgovorno uredništvo (4 
koordinatorji posameznih centrov) in vodstvo Mladih zmajev.  
 
Uredništvo se je v letu 2016 usmerilo v krepitev prisotnosti na družbenem omrežju 
Facebook. Ustanovljena je bila Facebook stran Javni Zavod Mladi zmaji. Z rednimi (dnevno 
ali večkrat tedensko) objavami od ustanovitve do konca leta 2016 je zbrala dobrih 600 
všečkov oz. sledilcev. FB profile posameznih mladinskih centrov in mobilnih enot smo 
pretvotili v FB strani, ki imajo skupaj 2258 sledilcev (Bežigrad - 575, Črnuče - 772, Šiška - 
425, Zalog - 437, Golovec - 61 in Posavje - 60). Na FB Mlade zmaje sledi preko 2850 oseb. 
Uredništvo je ob pretvorbi poskrbelo za poenotenje celostne podobe vseh Facebook strani 
Mladih zmajev - skupna profilna fotografija in poenotenje imen - Mladi zmaji Bežigrad / 
Črnuče / Šiška / Zalog / Golovec / Posavje.  
Uredništvo skrbi za celostno podobo najpomembnejših aktivnosti mladih zmajev. Tako smo 

veliko pozornost namenili krepitvi poročanja o projektih Mladih zmajev na FB straneh in na 

osrednji spletni strani Mladih zmajev. Za krepitev komunikacije smo ustvarili nov 

komunikacijski kanal Instagram.  

 

Že peto leto plačujemo letno naročnino za neomejeno število objav na spletni stran O-STA, 

kamor redno pošiljamo obvestila za javnost, ob tem se poslužujemo tudi vseh brezplačnih 

portalov (Portal Napovednik.com, Spletna stran Ljubljana.si, Portal Dogaja.se…) Obvestila 

za medije za naše večje dogodke pošiljamo po lastni medijski adremi s približno 300 

naslovniki. Občasno je o naših dejavnostih v medijih objavljen obsežnejši članek, radijski ali 

televizijski prispevek. Redno objavljamo v Glasilu Ljubljana in na spletnih straneh MOL.  

 

Uredništvo je zavezano k iskanju novih in učinkovitih orodij za poročanje o aktivnostih Mladih 

zmajev v javnosti. V zvezi s tem načrtujemo sprotno strokovno izpopolnjevanje in iskanje 

pravih rešitev v sklopu uredniških srečanj in skupnih izobraževanj. Pri tem nam bo v pomoč 

sodelovanje s strokovnjaki (oblikovalci, postavljalci spletnih strani, strokovnjaki na področju 

družbenih omrežij,, tekstopisci, predstavniki za odnose z javnostmi ipd.) na področju 

komunikacij. 

 
Za leto 2017 nas navdihuje popolna prenova in posodobitev spletne strani Mladih zmajev, ki 
bo imela eno vstopno točko in bo prilagojena najnovejšim trendom uporabe interneta in 
družabnih omrežij. Ker je leto 2017 leto praznovanja 10-letnice Mladih zmajev smo se 
obletnico odločili zaznamovati v komunikacijski obliki - z logom / priponko / oznako / napisom 
/ pripisom ipd. ob aktivnostih Mladih zmajev. Poleg vizualne podobe načrtujemo 10 letnico 
zaznamovati s kakšno izvirno aktivnostjo in / ali izvirnega in uporabnega izdelka, ki bo pustila 
vtis pri ciljni(h) javnosti(h). V letu 2017 načrtujemo tudi krepitev komunikacije preko spletnega 
komunikacijskega kanala Instagram. K omenjenim komunikacijskim projektom bomo povabili 
mlade.  
Poseben izziv bo tudi promocija drugega tedna mladih (Kolaž mladosti), v okviru katerega 
bomo, v sodelovanju s partnerji projekta, poskrbeli za kakovostno predstavitev dela 
mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana vsem zainteresiranim javnostim.  
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