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Nagovor direktorice

Mladi zmaji so mladinska organizacija, ki postaja vse bolj prepoznavna med 
mladimi, drugimi mladinskimi organizacijami in ostalimi akterji znotraj MOL. 
Povezovanje širokega spektra deležnikov je na programski in prostorski 
ravni eden izmed načinov delovanja zavoda.

Najpomembnejši dosežek zadnjega leta je sprejetje našega predloga s 
strani Mestne občine Ljubljana, da se v Palači Cukrarna, stanovanjskem 
delu nekdanje tovarne sladkorja, vzpostavi Center mladih Ljubljana. Objekt 
obsega približno 2.000 m2 površine, razporejene v štiri etaže. Prenova 
stavbe se bo predvidoma začela 2023 in končala konec 2024. Povezovanje 
širokega spektra deležnikov je pri projektu eden od pomembnih gradnikov 
identitete novega mladinskega centra. Center mladih Ljubljana je priložnost, 
da pridobimo edinstven primer dobre prakse celostnega pristopa k mladim, 
okrepi prizadevanja za dvig njihovega glasu in novo perspektivo mladih 
prinese v vse vidike mestnega življenja.

CENTER MLADIH LJUBLJANA - VOZLIŠČE PRIHODNOSTI bo vključevala 
vse ravni delovanja mladih: druženje, povezovanje, sodelovanje, kreativnost 
in realizacijo. 

Z vizijo naprej!
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1. Poslovno poročilo
splošni del

Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno 
preživljanje prostega časa mladih je Mestna občina 
Ljubljana ustanovila leta 2009. Z organiziranimi 
prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v Četrtnih 
mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog, 
z mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago, 
skupnostnim centrom Borc, mladinskim uličnim delom 
ter digitalnim mladinskim delom, se zavod načrtno 
razvija v mrežo prostorov, v katerih lahko mladi 
kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo 
prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z 
različnih področij, bodisi samostojno glede na lastne 
interese in pobude.
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1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje zavoda 

 ► Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- 
UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – 
ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US). 

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

 ► Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 
15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19 in 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 
15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1).

 ► Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- 
UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E, 40/12 
– ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 
202/21 – odl. US in 3/22 - ZDeb).

 ► Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 
23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22). 

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

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

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

 ► Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,16/11 
– popr. in 82/15).

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

 ► Zakon o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS,  št. 
187/21, 206/21 – ZDUPŠOU, 129/22, 140/22 – ZSDH-
1A in 150/22 – ZIPRS2324).

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

 ► Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21, 180/21, 
29/22, 89/22 in 112/22).

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

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

 ► Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, 
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22). 

 ► Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 
34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 
64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 
39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 
77/04,115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 
67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 
3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18, 
31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22). 

 ► Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 
45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 
56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 
60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 
46/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22). 

 ► Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji – 
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa 
otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11, 
43/14, 8/15, 29/18 in 26/19). 
 
Druga zakonodaja s področja delovanja zavoda.
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 1.2. Poslanstvo in vizija

Da mlade zmajevke in zmaji pišejo svoje zgodbe v mestu, 
potrebujejo kakovostne možnosti razvoja in podpore na 
poti do njihove samostojnosti. Javni zavod Mladi zmaji smo 
sile za pozitivne spremembe na področju mladinskega 
dela. Smo izviri domišljije, ki oplajajo vire in porajajo novo 
življenje v mestu. Smo mreža prostorov, kjer lahko mladi 
kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas. 
Ustvarjamo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne, 
ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so 
vključevalni in se povezujejo.
 
V vseh četrtnih skupnostih bomo zagotavljali program 
in poskrbeli, da so Mladi zmaji nepogrešljivi glas mladih 
in soustvarjalci življenja lokalnih skupnosti. Odkrito se 
spogledujemo z mednarodnim okoljem in postavljamo 
temelje za mladinsko delo, mladinske centre, organiziranje 
in življenje, kjer se bodo dnevno govorili jeziki slikovitih 
kultur sveta.

Mlade podpiramo na poti do njihove samostojnosti 
tako, da na območju Mestne občine Ljubljana zanje 
odpiramo prostore, znotraj katerih se lahko razvijajo na 
ustvarjalen in varen način.

3 Letni  delovni  načrt  2022

Pomembno nam je, da 
mlade podpiramo na poti 
do samostojnosti skozi 
uveljavljanje v svetu 
odraslih. Delujemo kot 
mentorji in zagotavljamo 
platformo, znotraj katere 
lahko sami pripravljajo 
projekte.

Spoštujemo različnost 
sodelavcev in uporabnikov, 
tako se učimo in dobivamo 
širši pogled na svet. S tem 
prispevamo k empatični in 
demokratični družbi.

Uspešnost organizacije in 
programov dosegamo z 
razvojem dobrih predlogov 
in inovacij. Drug drugega 
spodbujamo pri osebni in 
profesionalni rasti, s čimer 
dosegamo kakovost naših 
storitev in zadovoljstvo 
kolegov, uporabnikov ter 
deležnikov.

Pozorni smo na kakovost, 
sploh kadar ta zagotavlja 
trajnost in odsotnost 
škodljivih učinkov. Kadar je 
možno, kupujemo lokalno in 
tako skrbimo za skupnost in 
okolje, ki si ga delimo.

Mlade 
postavljemo 
v središče. 

Različnost 
sprejemamo 

kot
 bogastvo.

Razmišljamo 
ustvarjalno. 

Poslujemo 
kot dober 
gospodar. 

Vrednote Mladih zmajev:

Ciljne skupine:

Otroci (10–14)

Mladi (19–29)

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

Lokalna skupnost in splošna javnost 
(četrtne skupnosti, prebivalci ČS, društva, 
nevladne organizacije, podjetja idr.)
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1.2.2. Strateški cilji zavoda

Koristi in potrebe mladih postavljamo na 
prvo mesto. 
Na potrebe mladih po prostorih za druženje, ustvarjanje 
in produkcijo v centru mesta in središču dogajanja smo 
odgovorili s predlogom, da se v Palači Cukrarna oblikuje 
osrednji mladinski center znotraj Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana. Z omogočanjem varnega in ustvarjalnega prostora 
na poti k samostojnosti in družbeni angažiranosti, mladi 
postanejo enakopravni in relevantni deležnik življenja v mestu 
in državi. Samoorganizirano zbirališče mladih v centru mesta 
pri Palači in Galeriji Cukrarna nam daje idealno priložnost za 
vzpostavitev povezave, komunikacije in odnosa z mladimi v 
dobro mesta. Izpod mosta jih povabimo v hišo navdiha, idej 
in zgodb. Angažiramo jih za realizacijo programov, projektov 
in prostorov.
Načrtno razvijamo kompetence mladinskih delavcev, da 
lahko strokovno in učinkovito, brez simptomov izgorelosti, 
odgovorijo na potrebe mladih.

Program in prostore soustvarjamo skupaj 
z mladimi.
Mladinskim projektom zagotavljamo podporo v okvirih 
vsakoletnega natečaja Mestnega inkubatorja in vsakodnevne 
podpore mladinskih delavcev pobudam mladih v mladinskih 
centrih. V okviru programa Mestnega inkubatorja “Kaj 
je dobro in je lahko še boljše?” smo v prvi polovici leta 
podprli izvedbo 14 projektov mladih, še 10 projektov pa 
smo izbrali in podprli v okviru programa “Sanjaj svoje 
mesto”, 7. sezone Mestnega inkubatorja.  Podprli smo tudi 
izvedbo 41 mladinskih pobud v mladinskih centrih in na 
predlog mladinskih delavcev 30 Ad hoc projektov. Mladim 
omogočamo, da prostore mladinskih centrov uporabljajo 
samostojno: glasbeni studio za produkcijo, fitnes sobo 
za trening, dvorano za ples, prostor za vadbo bendov 
in projektne sestanke itd. Vse podenote v digitalnem 
mladinskem centru so bile oblikovane z mladimi in izhajajo 
iz njihovih potreb, njihovo vodenje prevzemajo mladi 
moderatorji ob podpori mladinskih delavcev. Mladim v stiski 
je na DigiMC v enoti svetovalnice na voljo ekipa svetovalcev 
in študentov po principih vrstniške podpore. Mladi so kot 
avtorji del in kuratorji soustvarjali programa Ulične galerije 
(do februarja) in Zgodbe iz govorilnic, v katerem so pripravili 
6 razstav in umetniško revijo s predstavitvijo njihovih avtorjev. 
Potekalo je individualno delo z mladimi, pri čemer smo 
spodbujali in omogočali (med)vrstniško podporo. Marca, ko 
smo pridobili odločbo Ministrstva za kulturo o vpisu v razvid 
medijev, smo znova zagnali Radio Eter, medij in medijski 
prostor za mlade, ki je nastal kot produkt transformacije 

predhodnega medija Radia Basement. Program pripravlja 
skupina mladih novinark in novinarjev, ki s kreiranjem 
kakovostnih vsebin gradijo dialog, radio pa uporabljajo 
kot retorično orodje mladih, ki spodbuja h koherentnosti 
mladinske skupnosti.

Aktivno sodelujemo pri uresničevanju Strategije 
MOL za mlade v obdobju 2016–2025.
Mladi zmaji smo eden ključnih nosilcev aktivnosti, povezanih 
z delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana, v katero 
je povezanih 18 ljubljanskih mladinskih centrov. Skrbimo za 
koordinacijo mreže, razvoj blagovne znamke in komuniciranje 
s sodelovanjem na rednih srečanjih v delovnih skupinah. V 
maju smo se na povabilo Urada RS za mladino in Mreže 
MAMA skupaj s partnerji predstavili na Zvoku mladosti, 
osrednjem dogodku Urada v Evropskem letu mladih, v 
novembru smo soustvarjali izobraževalno-družabni oddih za 
prostovoljce “Povezan s seboj, povezan z mladimi”. Uspešno 
smo izvedli zimski, prvomajski poletni, jesenski počitniški 
in decembrski praznični program. V sodelovanju z mladimi, 
mestom in Uradom za mladino MOL smo pripravljali novo 
programsko in arhitekturno zasnovo novega osrednjega 
mladinskega centra Center mladih Ljubljana v Palači 
Cukrarna. Ljubljana bo z njim pridobila edinstven primer 
dobre prakse celostnega pristopa k mladim in uresničitev 
prioritetnega cilja Strategije MOL za mlade. Center mladih 
Ljubljana je bil osrednji projekt kandidature mesta za naziv 
Evropske prestolnice mladih 2025, pri kateri smo sodelovali v 
začetku leta. Poleg zagotavljanja programov mladih za mlade 
v središču Ljubljane, nov mladinski center nastopa tudi kot 
stičišče vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem 
položaja mladih in delujejo v mladinskem sektorju.

Ves čas iščemo nove možnosti za vzpostavitev 
novih četrtnih mladinskih centrov, ki bodo 
zapolnili sive lise mladinskega dela v Ljubljani.
Skupnostni center Borc, ki je bil septembra 2021 vključen v 
program rednih terenov programa mobilnega mladinskega 
centra Ljuba in Drago, smo v marcu z mestom uspešno 
predstavili v okviru otvoritve nove cestne in ulične infrastrukture 
v soseski na Cesti španskih borcev v Kašlju. V njem smo 
skozi celotno leto izvajali solidarnostni prostovoljski projekt 
Borc živi (ESE), preko katerega so mladi pridobivali delovne in 
učne izkušnje, soseski pa doprinesli nove modele upravljanja 
prostorov. V sodelovanju s projektanti smo pripravili načrt 
programa soustvarjanja razpisne dokumentacije za notranjo 
opremo novega Četrtnega mladinskega centra Golovec v 
Štepanjskem naselju, ki bo svoja vrata odprl predvidoma v 
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1.3 Ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev

Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega 
razvoja zaposlenih.
Zavedamo se, da je strokovna in motivirana ekipa temelj za 
stalne izboljšave v delovanju. V letu 2022 smo za kolektiv 
izvedli pet hišnih izobraževanja (postavljanje ciljev, projektno 
vodenje, učinkovito upravljanje s časom, razvoj kompetence 
trdoživosti kot odgovor na stalne spremembe in junakovo 
popotovanje v kombinaciji s sistemskimi postavitvami). Imeli 
smo redna mesečna intervizijska in supervizijska srečanja 
zaposlenih. Zaposlenim smo omogočili 89 obiskov 25 različnih 
strokovnih usposabljanj in izobraževanj, poleg tega še 94 
udeležb na 12 supervizijah za koordinatorje mladinskih centrov 
in mladinskega uličnega dela. Po potrebi smo zagotavljali 
individualno supervizijo in coaching. Izvedli smo dva 
dvodnevna teambuildinga za celoten tim zaposlenih.

Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti 
zavoda.
S pomočjo zunanjih sodelavcev in strokovnjakov za tržno 
komuniciranje skrbimo za profesionalno komunikacijo. Na 
družbenih omrežjih smo aktivni s poudarkom 
na strokovno izvedenih predstavitvenih materialih. Veliko 
pozornosti smo namenili tehnični in vsebinski optimizaciji 
komunikacij Mladih zmajev – spletne strani in naših 
družbenih omrežij Facebook in Instagram. Nadaljevali 
smo z vključevanjem mladih profesionalcev in študentov v 
promocijo in pripravo kampanj na družbenih omrežjih ter 
oblikovanje grafičnih elementov komuniciranja. V sodelovanju 
z zunanjo strokovnjakinjo za komuniciranje, oblikovalcem 
in vzdrževalcem spletne strani smo analizirali spletno stran, 
trende, pripravili novo vsebinsko strukturo, grafično predlogo 
ter tehnične in vsebinske specifikacije za prenovo spletnega 
mesta ter celovito posodobili spletno mesto www.mladizmaji.si. 
V letu 2022 smo izdali delovni zvezek za refleksijo Voditeljstvo, 
ki temelji na sočutju, brošurnik Ime mu je Borc, knjižico 
Smernice mladinskim  delavcem za delo z mladimi v stiski in 
Umetniško revijo - zin Portal 27778 2021-2022.  

Pester program in povečevanje odprtosti.
Upoštevaje ukrepe in omejitve zaradi pandemije v prvi polovici 
leta, smo sledili načelu, da so prostori v največji možni meri 
prijazni in na voljo mladim za druženje, ustvarjanje, učenje in 
podporo. Svojo fizično, virtualno in programsko razpoložljivost 
smo vse leto prilagajali potrebam mladih. V stalni komunikaciji 
z mladimi in s preverjanjem njihovih potreb oblikujemo različne 

programe in prilagajamo dostopnost naših prostorov.

Zagotovitev stabilnega in optimalnega poslovanja 
zavoda.
Dobro razviti notranji procesi ter organizirano in kakovostno 
delovanje vseh zaposlenih v zavodu zagotavljajo učinkovito, 
hitro in uspešno odzivanje na potrebe okolja, kar mestu 
prispeva v obliki ohranjanja družbene solidarnosti. V letu 2022 
smo nadaljevali z izboljševanjem učinkovitosti sestankov in 
kolegijev v luči tega, da je kolektiv, ki šteje 17 zaposlenih, 
vse številčnejši in da so le ti, poleg rednih delovnih nalog, 
vključeni v delovne skupine in vodenje posameznih področij. 
Ves čas nadgrajujemo notranje prenose informacij in znanja. 
V letu 2022 smo kljub visoki fluktuaciji zaposlenih (5 menjav 
zaposlenih, 1 povratek iz porodniškega in starševskega 
dopusta) uspeli zagotovili tekoče izvajanje programov četrtnih 
mladinskih centrov in delo glavne pisarne. Aktivnih smo imeli 
10 razpisov za delovno mesto. Zaradi situacije na trgu dela 
in pomanjkanja določenih profilov smo delovno mesto za 
psihosocialno svetovanje prilagodili, kar nam je omogočilo 
zapolnitev delovnih mest v septembru.

Zastavljene cilje dosegamo kljub temu, da je na sam potek 
dela močno vplivala epidemija in situacija na trgu dela. 

Prilagajanje izvajanih aktivnosti zaradi 
zajezitve epidemije

Glede na ukrepe Vlade RS in NIJZ za zajezitev epidemije 
covida-19 in potrebe mladih v prvi polovici leta 2022 smo 
sproti optimizirali izvedbo aktivnosti in na ta način uspešno 
izpolnjevali zavezo, da smo v mestu mladim vselej na voljo. 

Od 365 dni so bili ukrepi v veljavi 150 dni (do vključno 30. 5.). 
Enaindvajsetega februarja je bil za zaposlene in obiskovalce 
opuščen PCT (prebolel, cepljen, testiran) pogoj v prostorih 
Mladih zmajev. V vseh zaprtih prostorih zavoda je ostal v 
veljavi ukrep obvezne uporabe zaščitne maske, ostali ukrepi 
pa so ostali na ravni priporočil (skrb za redno zračenje 
prostorov, primerno število obiskovalcev (priporočljiva 
razdalja 1,5 m), izvajanje standardnih higienskih ukrepov 
(razkuževanje, higiena rok), samoopazovanje). Z 31. 5. so bili 
z odlokom preklicani vsi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

marca 2023. Pomanjkanje prostorov rešujemo s terenskim 
mladinskim uličnim programom, ki ga izvajata ekipi Uličnih 
zmajev in mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. 
Vzpostavljen je bil nov teren Ljube in Draga v ČS Šentvid. 
Vedno znova iščemo inovativne rešitve zato, da so mladinski 
programi in prostori Mladih zmajev dostopni vsem mladim v 
Ljubljani.
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Časovnica ukrepov:

 ► 1. 1.–31. 12.: normalno obratovanje vseh enot Mladih 
zmajev;

 ► 1. 1.–18. 2.:  v veljavi PCT pogoj in ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužbe;

 ► 19. 2.–30. 5.: opuščen pogoj PCT in nadaljevanje 
obvezne uporabe zaščitne maske v zaprtih prostorih;

 ► 31. 5.–nadaljnjega: preklicani vsi ukrepi za zajezitev 
širjenja okužbe. 

Četrtni mladinski centri so v času ukrepov delovali skoraj 
brez omejitev. Prav tako je brez omejitev potekalo ulično 
mladinsko delo ekipe mobilnega mladinskega centra Ljuba 
in Drago in Uličnih zmajev, skupnostnega centra Borc ter 
Digitalnega mladinskega centra DigiMC.

Kadrovski izzivi
Leto 2022 je zaznamovala visoka fluktuacija kadra, zaradi 
pomanjkanja kadrov na trgu dela pa v prvi polovici leta 
zasedba prostih delovnih mest za psihosocialno pomoč 
ni bila možna. Zaradi kadrovskih izzivov smo na področju 
psihosocialnega svetovanja izvedli prilagoditve. Posodobili 
smo vizijo področja in na njeni podlagi pripravili sistemsko 
spremembo – za področje psihosocialnega svetovanja smo 
sistemizirali dve različni delovni mesti, katerih zasedbo smo 
realizirali v septembru. V letu 2022 smo zabeležili 6 menjav 
zaposlenih na delovnih mestih: specialist za mladinsko delo 
v mladinskem centru (3), področni svetovalec II – Področje 
psihosocialnega svetovanja (1); svetovalec področja III 
– področje psihosocialnega svetovanja (1); koordinator 
v glavni pisarni (1) in 1 povratek iz porodniškega in 
starševskega dopusta. Aktivnih smo imeli 10 razpisov za 
prosta delovna mesta in z njimi povezanih 25 uvodnih 
intervjujev za delo, skupaj več kot 35 intervjujev. Pet novo 
zaposlenih je bilo vključenih v poskusno delo. Kljub naštetim 
menjavam smo zagotavljali tekoče izvajanje programov in 
uresničitev zastavljenih ciljev.  

1.4. Nastanek morebitnih 
nedopustnih ali nepričakovanih 
posledic izvajanja programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa 
ni bilo. 

1.5. Ocena uspeha pri 
doseganju zastavljenih ciljev 
glede na pretekla obdobja

Pri oceni uspeha izpostavljamo naslednje:
 ► povečujemo število ur programa in obiskov naših 

programov, kljub visoki fluktuaciji kadrov in daljši, 
8-mesečni nezasedenosti delovnih mest na področju 
psihosocialnega svetovanja; 

 ► delež fasilitacije aktivnosti s strani mladih se je zmanjšal 
na račun večjega interesa in obiska programa dnevnih 
centrov, še vedno največji delež fasilitacije dosegamo v 
digitalnem mladinskem centru;

 ► s programi dnevnih centrov se povečuje število mlajših 
obiskovalcev med programi zavoda; 

 ► z večjo odprtostjo in sprostitvijo družabnega življenja 
po obdobju koronavirusa zelo povečujemo število in 
delež obiskovalcev dnevnih centrov četrtnih mladinskih 
centrov, med katerimi prevladujejo mladi do 15. leta;

 ► na račun večjega obiska mladih do 15 let se je zmanjšal 
delež obiskovalcev starih 15–29 let;

 ► z uličnimi ekipami dosegamo več mladih na terenu 
izven mladinskih centrov;

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

 ► krepimo prepoznavnost v mestu in prisotnost na 
družbenih omrežjih;

 ► s projektoma Ustvarjalni busi (preobrazbi odpisanih 
avtobusov LPP v nove skupnostne in mladinske 
prostore) in vzpostavljanjem Centra mladih Ljubljana 
v Palači Cukrarna dosegamo večjo prepoznavnost v 
mestu, mednarodnem okolju in širše;

 ► s programom Mestni inkubator, mladinskimi pobudami v 
okviru enot in projektom Zgodbe iz govorilnic podpiramo 
mlade z idejami in ustvarjalno energijo. 

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

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.
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1.7. Ocena delovanja sistema 
notranjega finančnega nadzora

Finančno poslovanje smo vodili na podlagi Zakona o 
računovodstvu in drugih zakonskih aktih. Pri vseh prispelih 
računih smo vodili notranji nadzor. Notranje revidiranje 
imamo zagotovljeno v okviru Službe za notranjo revizijo 
Mestne občine Ljubljana. V letu 2018 smo uspešno 
opravili notranjo revizijo finančnih nalog na področju 
osnovnih sredstev in inventure. V 2021 je bila izvedena 
notranja revizija, ki je obsegala pregled delovnih procesov 
s področja varstva osebnih podatkov, varstva pri delu in 
požarne varnosti. Naslednja napovedana notranja revizija 
bo predvidoma izvedena v letu 2024 in sicer na temo: 
Upravljanje in vodenje ter evidence, finančno poslovanje in 
računovodstvo.

1.8. Pojasnila na področjih, 
kjer zastavljeni cilji niso bili 
doseženi

V prvi polovici leta sta bili zaradi treh neuspelih razpisov 
(december 2021, februar, marec 2022) nezasedeni delovni 
mesti na področju psihosocialnega svetovanja:

 ► Področni svetovalec III za področje psihosocialnega 
svetovanja (nedoločen čas).

 ► Področni svetovalec II za področje psihosocialnega 
svetovanja (določen čas 1 leta). 

Delo na področju psihosocialnega svetovanja je bilo 
potrebno v času nezasedenosti delovnih mest, do 1. 9., 
precej prilagoditi in omejiti na zagotavljanje psihosocialne 
podpore mladim in mladinskim delavcem v nujnih primerih 
ter v okviru strokovne medvrstniške podpore v svetovalnici 
digitalnega mladinskega centra DigiMC. 

Na podlagi izkušenj z neuspelimi razpisi, razmerami 

na trgu dela in strokovnega dialoga smo se odločili za 
posodobitev vizije področja psihosocialnega svetovanja. 
Na podlagi tega smo naredili sistemsko spremembo. Za 
področje psihosocialnega svetovanja smo sistemizirali dve 
delovni mesti, ločeni po zahtevnosti opravljanja dela in 
odgovornosti, posledično pa tudi po pogojih za opravljanje 
dela:

 ► Višji svetovalec področja III za področje 
psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas).

 ► Področni svetovalec II za področje psihosocialnega 
svetovanja (določen čas 1 leta).

Nujne naloge – urgentni primeri za izvajanje strokovne 
psihosocialne podpore za mlade in mladinske delavce v 
Mreži mladinskih centrov Ljubljana so v času do zapolnitve 
delovnih mest izvajali Maja Majcen (koordinatorka Mladih 
zmajev Bežigrad), Matic Munc (koordinator Mladih zmajev 
Črnuče) in Ema Špan (koordinatorka Mladih zmajev 
Bežigrad). Po zasedbi delovnih mest v septembru 2022 je 
bila izvedena večina zaostalih načrtovanih aktivnosti – 5 
izobraževanj za mladinske delavce Mreže MC LJ, ki se 
jih je udeležilo 83 mladinskih delavcev in delavk ter letna 
konferenca Mladost (je) ni norost, tokrat s podnaslovom V 
odnosih smo ljudje.

Omejeno delovanje mladinskega radia 

Do sredine marca, ko smo pridobili odločbo Ministrstva 
za kulturo o vpisu v razvid medijev, je omejeno delovala 
ekipa Radia Eter, ki je nastal kot produkt transformacije 
predhodnega medija Radia Basement. V tem času 
se je oblikovala nova radijska ekipa, ki je načrtovala 
posodobljeno programsko shemo in pripravljala določene 
radijske vsebine.
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2. Poslovno poročilo 
posebni del
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2.1. Organi zavoda in vodstvo

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

Zavod vodita:

 ► svet zavoda in direktorica (Ksenja Perko).

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

Člani Sveta zavoda so *: 

 ► Monika Šterlek, predsednica (predstavnica 
ustanovitelja),

 ► Ivan Jaćimović, član, (predstavnik zainteresirane 
javnosti),

 ► Mojca Sojar, članica (predstavnica ustanovitelja),

 ► Marjan Perger, član (predstavnik ustanovitelja),

 ► Maja Majcen, članica (predstavnica zaposlenih)** 

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

 ► vodja mladinskih programov za področje uličnega dela 
in mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago ter 
skupnostnega centra Borc;

 ► vodja mladinskih programov za področje mladinskega 
uličnega dela;

 ► vodja mladinskih programov za področje mladinskega 
uličnega dela;

 ► višji svetovalec področja III - področje psihosocialnega 
svetovanja;

 ► področni svetovalec II - področje psihosocialnega 
svetovanja (za DČ do 31. 8. 2023);

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

 ► višja svetovalka III za področje vodenja glavne pisarne;

 ► pomočnik direktorice za splošne zadeve;

 ► direktorica.

imenovani na 29. Seji MOL, dne 31. 1. 2022 in potrjeni na 
konstitutivni seji MZ dne 14. 2. 2022
** imenovana na zboru delavcev MZ dne 15. 12. 2021

Na dan 31. 12. 2022 je v zavodu redno zaposlenih 17 
sodelavcev in sodelavk:

Do 1. 9. 2022 sta bili zaradi 3 neuspelih razpisov za delovno 
mesto in postopka spremembe sistemizacije nezasedeni 
delovni mesti:

 ► Višji svetovalec področja III za področje 
psihosocialnega svetovanja (nedoločen čas);

 ► Področni svetovalec II za področje psihosocialnega 
svetovanja (določen čas 1 leta).

Do 17. 2. 2022 je bila ena zaposlitev v okviru nadomeščanja 
odsotnosti zaradi porodniškega dopusta. 
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2.3. Dejavnosti Mladih zmajev 2022

DELO Z MLADIMI 

MREŽENJE
STROKOVNI 

RAZVOJ

UČINKOVITO 
POSLOVANJE 

odpiranje varnih prostorov,

razvoj in izvajanje programov (četrtni 
mladinski centri, mobilni mladinski 
center, skupnostni center, digitalni 
mladinski center, ulično mladinsko delo, 
sklad za mladinske pobude, ad hoc 
projekti, večletni programi, večji projekti, 
mednarodno mladinsko delo, javno 
povabilo, evalvacija in
razvoj kakovosti), 

vključevanje mladih 
(prostovoljstvo,komunikacija
 in promocija).

razvoj kadrov (izobraževanja),

usposabljanje mladinskih 
delavcev.

Ad hoc sodelovanja,

članstva v mrežah (Mreža 
mladinskih centrov Ljubljana, 
druge mreže).

vodenje organizacije,

administrativno vodenje 
postopkov.

upravljanje sredstev,

Za lažje obvladovanje in boljšo predstavitev področij dela 
Mladih zmajev smo konec leta 2021, skladno z novo 
strategijo Zavoda za obdobje od leta 2022 do leta 2025, 
posodobili definicijo 4 ključnih področij oziroma stebrov 
dela, ki obsegajo različne aktivnosti, projekte in programe:
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A.2. Delo z mladimi

A.2.1. Odpiranje varnih prostorov

A.2.2. Razvoj in izvajanje 
programov
Skladno s poslanstvom in postavljanjem potreb mladih v 
središče, se redni programi izvajajo v četrtnih mladinskih 
centrih (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC 
Zalog), na mobilnem mladinskem centru Ljuba in Drago, v 
skupnostnem centru Borc v Kašlju, v okvirih mladinskega 
uličnega dela na terenih (Posavje, Golovec, Šmarna gora, 
Celovški dvori, Vič, Kašelj itd.), v digitalnem mladinskem 
centru DigiMC, znotraj dogodkov v lokalni skupnosti in 
individualno (psihosocialna podpora in mentoriranje).

A.2.2.1. Četrtni mladinski 
centri in druge enote 
Mladih zmajev

Četrtni mladinski centri Mladih zmajev so vodeni na način, ki 
našo dejavnost najbolj približuje specifičnim potrebam mladih v 
soseskah in izzivom lokalnih skupnosti.

Osrednja dejavnost Mladih zmajev na področju dela z mladimi 
so dnevni centri v četrtnih mladinskih centrih, ki so zanimivi 
predvsem za mlajše uporabnike, stare med 10 in 14 let.  Večina 
je odprta vsak delovnik od 14. do 19. ure (Bežigrad, Šiška in 
Zalog), Črnuče pa obratujejo od 13. do 18. ure. Vsi štirje centri 
ob sobotah obratujejo med 14. in 18. uro. Delovni čas dnevnih 
centrov je določen glede na potrebe rednih obiskovalcev. 

Dnevni centri nudijo prostor za neformalno druženje, kakovostno 
preživljanje prostega časa ter izvajanje različnih delavnic in 
dogodkov. Na tak način omogočamo podporno okolje za razvoj 
kompetenc na področju samostojnega in aktivnega delovanje 
mladih.

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

Mlade spodbujamo k samoorganiziranim dejavnostim. Svoje 
ideje za projekte in aktivnosti lahko realizirajo v okviru različnih 
spodbud, s katerimi mladim zagotavljamo mentorstvo, prostor in 
sredstva za uresničitev idej. V okviru obiskovanja mladinskega 
centra lahko za sooblikovanje programa koordinatorju prijavijo 
mladinsko pobudo, tisti bolj izkušeni in ambiciozni pa lahko 
svoje projekte izvedejo s podporo Mestnega inkubatorja.

Poleg mladinskih pobud in Mestnega inkubatorja imamo 
tudi orodje ad hoc projektov, ki koordinatorjem skozi vse leto 
omogoča izvedbo aktivnosti po meri, glede na prepoznane 
potrebe pri mladih. Projekt pripravi koordinator v sodelovanju z 
mladimi na njihovo pobudo.

Mladi zmaji dojemamo prostore v fizičnem, virtualnem 
in uličnem smislu. Vzpostavitev varnega prostora 
je delovanje po načelih mladinskega dela, kjer 
se osredotočamo na varnost, stalno prisotnost 
(v časovnem ritmu in kadrovsko stabilno), 
kontinuiranost prisotnosti in profesionalni 
standard mladinskega dela. Vse to omogoča 
nujne pogoje razvoja in izvajanja 
programov.

A.2.2.1.1. Četrtni mladinski 
centri
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A.2.2.1.1.1. Mladi zmaji Bežigrad

V mladinskem centru Mladi zmaji Bežigrad – Beža mlade 
spodbujamo k sooblikovanju skupnosti centra, za katerega 
želimo, da deluje po načelu »mladi za mlade« in izhaja 
iz njihovih potreb. Podpiramo medsebojno pomoč pri 
uresničevanju njihovih idej, prenos znanja mladih na 
mlade in vključevanje vseh, ki želijo sodelovati pri razvoju 
kreativnega potenciala posameznika in skupnosti.

Solidarnost živimo prek nagovarjanja tem, ki se dotikajo 
duševnega zdravja mladih in individualnega spremljanja 
njihovega počutja. Znotraj slednjega povezujemo 
prostovoljce in mladostnike, ki potrebujejo podporo 
pri soočanju z izzivi v šoli in vsakdanjem življenju. 
V mladinskem centru imajo možnost, da s pomočjo 
prostovoljca ob delu za šolo krepijo socialne vezi, se o svojih 
težavah pogovorijo ter spoznajo načine, kako se z njimi 
učinkovito spopadati.

Z mladostnico, ki se je lotila samostojnega dobrodelnega 
projekta, smo v začetku leta zaključili zbiralno akcijo igrač, 
knjig in družabnih iger za Pediatrično kliniko Ljubljana. Dober 
odziv ljudi je prispeval k temu, da smo del igrač podarili 
tudi otroškim oddelkom bolnišnic v Izoli, na Ptuju in na 
Jesenicah.

V prvi polovici leta smo se povezali s Četrtno skupnostjo 
Bežigrad in organizirali čistilno akcijo v naselju BS3, ob 
pomoči dveh praktikantov pa smo zasadili tudi nekaj korit. 
Gostili smo študente in študentke socialnega dela iz Graza 
in jim predstavili mladinsko delo v okviru Mladih zmajev. 

Izpostavljamo: 

Festival Biti mlad je zakon
Ob koncu poletnih počitnic smo organizirali že tradicionalni 
poulični festival Biti mlad je zakon, ki je namenjen predstavitvi 
mladinskega centra in njegovih aktivnosti mladim, njihovim 
družinam ter ostalim prebivalcem četrtne skupnosti ter 
predstavitvi in promociji drugih vključenih organizacij, ki mladim 
nudijo možnost za preživljanje prostega časa v Ljubljani. Na 
festivalu je v sodelovanju s ČMC Črnuče potekal tudi finale 
natečaja Hit betona, kjer smo izbrali zmagovalce 4 ocenjevanih 
kategorij. Letošnji festival izstopa po veliki vključenosti mladih 
obiskovalcev Mladih zmajev Bežigrad pri načrtovanju in izvedbi 
aktivnosti ter poudarku na živi glasbi mladih ustvarjalcev. 

1
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Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Dvig števila obiskov mladih med 10 in 29 let za 10 % 
(2021: 2.910; 2022: 3.200).
Rezultat: Cilj je presežen, število obiskov mladih med 10 in 
29 let je zrastel na 5.985, obisk se je povečal za okoli 110 %.

2. Povečati število ur fasilitacije mladih za 4 % (2021: 11 %; 
2022: 15 %). 
Rezultat: Cilja v letu 2022 nismo dosegli. Trenutna fasilitacija 
znaša 12 % in ostaja podobna lanski. Rezultat delno 
pripisujemo nižjemu številu prostovoljcev in praktikantov v 
letu 2022.

3. Dvig števila obiskov deklet in žensk za 4,9 % (2021: 
40,1 % žensk; 2022: 45 % žensk).
Rezultat: Cilj v letu 2022 ni dosežen. Trenutni delež obiska 
deklet je 38,7% in ostaja podoben lanskemu. Priložnost 
vidimo v tem, da mlajša dekleta, ki se ponovno vključujejo 
v center, spodbudimo k pripravi mladinskih pobud in s tem 
nagovorimo tudi njihove vrstnice

4. Organizacija aktivnosti, ki naslavljajo duševno zdravje 
mladih vsaj enkrat mesečno (2022: 12 aktivnosti).
Rezultat: Cilj je presežen. V letu 2022 smo organizirali 16 
aktivnosti, ki so naslavljale duševno zdravje mladih (6 internih 
aktivnosti in 10 aktivnosti zunanjih izvajalcev).

5. V letu 2022 ohranimo dosežen občutek varnosti in 
obravnave pri obiskovalcih (2021: 93 %; cilj 2022: 93 %).
Rezultat: Cilj je dosežen, občutek varnosti in obravnave pri 
obiskovalcih v letu 2022 ostaja 93%.

6. V letu 2022 ohranimo občutek identitete, pozitivnih 
pričakovanj in pravične obravnave (2021: 92 %; cilj 2022: 
92 %).
Rezultat: Cilj ni popolnoma dosežen. V letu 2022 je bil 
občutek identitete, pozitivnih pričakovanj in pravične 
obravnave 91%. Z rezultatom smo vseeno zadovoljni, saj je 
nad 90 %.

7. V letu 2022 ohranimo rezultat na področju vpliva, 
participacije in prevzemanja odgovornosti (2021: 73 %; 
cilj 2022: 73 %).
Rezultat: Cilj ni dosežen, področje vpliva, participacije in 
prevzemanja odgovornosti je v letu 2022 padel na 68 %. 
Največjo razliko v primerjavi s preteklim letom smo zaznali 

pri postavki “Sodeloval/-a sem pri načrtovanju ene ali več 
aktivnosti v mladinskem centru.”, kar je lahko posledica 
povečanega obiska in procentualno nižje ocenjene 
postavke. Poleg tega je ob večjem obisku težje zagotoviti 
poglobljeno delo z mladostniki in kakovostno mentoriranje, 
kar se kaže tudi preko manjše vključenosti mladih v 
načrtovanje aktivnosti.

8. Infrastruktura in ponudba mladinskega centra: v letu 
2022 dvignemo rezultat za 2 % (2021: 87 %; 2022: 89 %).
Rezultat: Cilj je dosežen, v letu 2022 je bila infrastruktura 
in ponudba mladinskega centra ocenjena z 90 %. 
Predvidevamo, da je to predvsem posledica biljardne mize, 
ki smo jo dobili na posojo konec leta 2021.

9. Grajenje občutka pripadnosti mladinskemu centru.
Rezultat: Izvedli smo festival Biti mlad je zakon, ki je 
usmerjen h grajenju skupnosti in pripadnosti mladinskemu 
centru. Spodbujali smo skrb za mladinski center s strani 
vseh obiskovalcev, še posebej preko kuhanja in skupne 
skrbi za prostor in lokalno skupnost (čistilna akcija, 
udeležba na Dnevu z Igroteko). Izvajali smo delavnice po 
meri uporabnikov preko mladinskih pobud, konsistentnega 
zbiranja idej, vključevanja mladih v mesečno načrtovanje in 
tedenskih aktivnosti dnevnega centra.

3

V letu 2022 smo zabeležili 515 aktivnosti, 1.998 ur 
izvajanja aktivnosti, 6.654 obiskov aktivnosti in 485 
obiskov prostovoljcev. Delež fasilitacije mladih je 12%.
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A.2.2.1.1.2. Mladi zmaji Črnuče 

Četrtni mladinski center Črnuče – Basement je prostor, v 
katerem lahko mladi ob strokovnem mentorstvu v sklopu 
programa Basement razvijajo svoje ideje od zasnove do 
končne izvedbe. V Črnučah imamo prostorske (dvorana 
Aleša Češnovarja in produkcijski studio) in materialne 
(tehnična oprema) možnosti za razvoj glasbene, gledališke 
in ostalih performativnih oblik umetnosti ter likovno izražanje. 
Dnevni center predstavlja prostor, kjer obiskovalci sproščeno 
preživljajo prosti čas in so aktivnosti odprte narave, hkrati pa 
spodbujajo fasilitacijo mladih, ki predstavlja polje za prehod v 
mladinske pobude ali zahtevnejše oblike projektnega dela.

V prvi polovici leta 2022 smo v mladinskem centru z mladimi 
izvedli čistilno akcijo, preuredili osrednji del mladinskega 
centra, prebarvali pohištvo, izdelali blazine iz recikliranih 
materialov, prostor obogatili s potaknjenci raznovrstnih 
rastlin in postavili boksarski kotiček. Celoten proces, ki je 
potekal pod vodstvom mlade dijakinje, ki je pri nas opravljala 
obvezne izbirne vsebine, je tudi foto-dokumentiran. Na 
tedenski bazi so se mladi spoznavali z zgodovino grafitiranja 
in se preizkusili v risanju grafitov, kar nam je predstavljalo 
podlago za projekt Ulična umetnost v Črnučah, čigar 
prvi del smo zagnali v decembru. V naših prostorih smo 
gostili program Možganski fitnes in 10 ključnih stvari, prek 
katerega so mladi spoznavali zdravo kulinariko, različne 
športe, tehnike za sprostitev, v decembru pa so skupaj tudi 
v ČMC pričarali praznično vzdušje. Organizirali smo dekliški 
večer, tematsko obarvan z varno rabo družbenih omrežij, 
druženje pa so dekleta popestrila še z italijansko prehrano 
in karaokami. Udeleženke so z dekliškim večerom prečkale 
pomemben življenjski mejnik – prvič so lahko ostale zunaj 
do 22. ure. Uspešno smo izvedli tudi dva Disko večera, ki 
sta omogočila plesno-glasbeno druženje deklet in fantov. 

Med februarjem in majem je bila preko Erasmus+ izmenjave 
z nami belgijska diplomantka socialnega dela Suzanne 
Popelier, ki je mladim približala neformalno rabo angleškega 
jezika ter jih aktivno vključila v spoznavanje belgijske 
kulinarike in kulture. 

V letu 2022 je dvorana Aleša Češnovarja postala bolj 
dostopna za najmlajše uporabnike, ki so preko tedenskih 
aktivnosti Dan v studiu in Odprti mikrofon raziskovali 
snemalni studio, lučno in zvočno tehniko, glasbene 
inštrumente, si krajšali čas s karaokami in se tako spopadli s 
tremo in strahom pred nastopanjem.  

 V dvorani so se odvijale redne vaje treh glasbenih skupin 
– “KIKI”, “Love Charade” in “Band-a za poroke in pogrebe”, 
ki so program Basement aktivno predstavljale na družbenih 
omrežjih in zaključnem dogodku Velocity konference, ki je 
15. junija potekal na Kongresnem trgu. Mladi glasbeniki so 
preko projekta “Uradna himna” združili moči in nastala je 
pesem “Zmajevka”, ki je v decembru dobila tudi vizualno 
preobleko. Kantavtorica KIKI in skupina Love Charade so 
preko mladinskih pobud naredili prve korake v glasbenem 
studiju, prva se je lotila snemanja prvenca, čigar izdaja se bo 
zgodila spomladi 2023, drugi pa prve avtorske skladbe.  

V prostorih mladinskega centra domuje tudi radio Eter, ki 
ga tehnično podpira mlad producent Rok Molnar. Program 
Basement se je skozi vse leto predstavljal tudi preko odprtih 
vaj neuveljavljenih zasedb, dveh jam sessionov imenovanih 
“Črnuška marmelada” in delavnic gledališča Glej, ki je pri 
nas gostovalo preko Javnega povabila, iz producentskega 
vidika pa smo podprli tudi gledališko skupino “Odprta scena” 
in njihovo prvo predstavo “Vse kar je”.

4
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Izpostavljamo: 

Hit betona
Konec junija smo tretje leto zapored odprli poziv za mlade 
glasbenike Hit betona, tokrat v štirih kategorijah. 

 ►  najboljša skladba glasbene skupine, katere člani so 
stari do 18 let;

 ► najboljša skladba glasbene skupine, katere člani so 
stari med 18 in 29 let;

 ► najboljša skladba glasbene skupine, katere članice so 
samo ženske, stare do 29 let;

 ► najboljše besedilo izpod rok mlade osebe med 10. in 
29. letom.

Do roka za prijavo avtorskih del, tj. 12. avgusta se je odzvalo 
19 mladih glasbenikov in glasbenic. Veseli podatek, da 
je bila spolna zastopanost enakovredna, oziroma celo 
malenkost v prid deklet (52,63 %, oziroma 10 prijav). 
Komisija v sestavi Eva Beus (pevka v skupini Tabu), Rok 
Molnar, Nejc Benčič in Mojca Jevšek je izbrala finaliste, ki 
so se v akustični izvedbi oziroma interpretaciji besedil 26. 8. 
predstavili na večernem delu festivala Biti Mlad je zakon. Za 
prvo kategorijo smo prejeli zgolj eno prijavo, zato nagrade, 
snemanja v studiu Basement, nismo podelili. Dve nagradi 
smo podelili v drugi kategoriji, komisijo in publiko so najbolj 
prepričali Superhuman goats in kantavtorski duo Primož 
Vidovič in Andrej Kos, v ženski kategoriji je najbolj prepričala 
Veronika Kržičnik, z besedili pa Luka Ivezič in Eva Hočevar. 
Do konca leta 2022 smo uspešno izvedli dve snemanji, tri pa 
načrtujemo v začetku leta 2023.

Avdio akademija Basement
Med oktobrom in decembrom smo izvedli cikel (skupaj 10 
srečanj) izobraževalnih delavnic, ki je pokril različne vidike 
avdio produkcije – od snemanja do postprodukcije (miks, 
mastering, aranžiranje) ter različne glasbene zvrsti – filmsko, 
orkestralno idr. Sledile so različnim nivojem predznanja 
in s svojim interaktivnim karakterjem omogočile praktično 
udejstvovanje udeležencev, ki so na ta način iz prve roke 
začutili utrip studijskega dela. Delavnic se je udeležilo 39 
različnih mladih, spolna zastopanost udeležencev ni bila 
enakovredna, vseeno pa nas veseli dosežen odstotek 
udeleženk (25,6 %, oziroma 10), saj delo producenta v 
Sloveniji in tujini velja predvsem za moško domeno.

Festival Novi začetki
Četrte Nove začetke smo izvedli med 7. in 9. decembrom, 
tokrat so potekali izključno v živo. V treh dneh so se s svojimi 
dosežki leta 2022 predstavili mladi, ki delujejo pod okriljem 
programa Basement, medse smo povabili tudi filmsko 
ekipo ČMC Šiška in si preko pogovora ogledali njihov kratki 
film Umetnost izbire. Zadnji dan festivala smo popestrili z 
intimnim glasbenim večerom, v izvedbi ženskih izvajalk. Ob 
bok uveljavljenim Freekind in Severi Gjurin smo kot prvo 
nastopajočo postavili glasbenico Kiki, ki deluje znotraj našega 
programa.  

5
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Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
polletnimi rezultati:

1. Fasilitacija mladih je pred pandemijo naraščala s 
4% letno rastjo. V letu 2021 se je ta rast iz objektivnih 
razlogov ustavila in sedaj znaša 9 %. V letu 2022 želimo 
doseči, da 25 % programa soustvarijo mladi, od tega je 
10 % fasilitacije, 15 % pa iz drugih virov (honorirani mladi 
do 29 let, ki soustvarjajo program).
Rezultat: Zastavljeni cilj je delno dosežen. Mladi so soustvarili 
25 % programa, vendar delež fasilitacije predstavlja zgolj 9 
%, drugi viri pa 16 %.

2. Ohranitev spolne uravnoteženosti udeležencev, ki smo 
jo dosegli v letu 2021 (2019: 35 % deklet, 2020: 50,8 % 
deklet, 2021: 52,5 % deklet).
Rezultat: Zastavljeni cilj ni dosežen. Dekleta predstavljajo 
44,2 %, fantje 55,6 %, nebinarni obiskovalci pa preostanek 
obiskovalcev. V letu 2022 se je pojavil zanimiv trend, ki ga 
prejšnja leta nismo zasledili – dekleta zadnje triade OŠ, ki 
so redne obiskovalke mladinskega centra že nekaj let, so 
vanj privabile tudi veliko fantov (novih uporabnikov) iz svoje 
generacije. 

3. Ciljno skupino dijakov (16–19 let) bomo okrepili tako, 
da bo predstavljala približno 25 % udeležencev (2021: 
14,5 %).
Rezultat: Zastavljeni cilj ni dosežen. Dijaki predstavljajo zgolj 
7,2 % obiskovalcev. Kljub uvedbi programa, ki se osredotoča 
na srednješolce in podaljšanju odprtja mladinskega centra 
med tednom za 1 uro nam dijakov v želeni meri ni uspelo 
privabiti. Kot pretekla leta, se je tudi v letu 2022 nadaljeval 
trend, da večina mladostnikov po vstopu v srednjo šolo 
med tednom zelo redko zaide v mladinski center, pogosteje 
se nam priključijo ob sobotah, kar kaže na potrebo po 
iskanju priložnosti za dijake z vikend programom oz. drugim 
programom, bolj prilagojenim njihovim potrebam. 

4. Ciljna skupina 20–25 let predstavlja v ČMC 
Črnuče daleč najmočnejšo skupino (skoraj 50 %). To 
zastopanost bomo ohranili na istem nivoju.
Rezultat: Cilj ni dosežen, saj ciljna skupina mladih 20–25 
let predstavlja 21,5 %, k čemur pripomore veliko povečanje 
obiska mladih med 13. in 15. letom starosti. Dejansko število 
mladih med 20. in 25. letom ostaja praktično enako, saj gre tu 
predvsem za redne soustvarjalce programa Basement.

5. ČMC Črnuče se bo v lokalni skupnosti postavil kot 
sogovornik in spodbujevalec bolj trajnostnega razvoja ČS 
Črnuče.
Rezultat: Na našo pobudo smo izvedli skupnostni sestanek, 
udeležili so se ga vodja policijskega okoliša, gasilci in 
predstavnica Mestne knjižnice. Na sestanku smo naslovili 
aktualno problematiko vandalizma v ČS Črnuče in se 
pogovarjali o možnostih nadaljnjega sodelovanja. Ohranjamo 
dobre medsosedske odnose. Veseli nas, da nam je ponovno 
uspelo vzpostaviti kolegialni odnos z OŠ Maksa Pečarja, 
v rednem stiku smo s psihologinjo in socialno delavko, 
gostili smo obisk učencev 6. razredov, ki so naše prostore 
razkazali vrstnikom iz Španije, v maju smo se udeležili 
dneva odprtih vrat na šoli, ki nam je obisk vrnila v oktobru, 
ko smo gostili mednarodno Živo knjižnico. V septembru smo 
se udeležili črnuškega dneva sosedov, kjer smo predstavili 
naše delovanje, novembra pa smo gostili razstavo izdelkov 
črnuškega vrtca. Preko razstave smo navezali stike z 
mnogimi starši, nekateri so celo spodbudili svoje starejše 
otroke, da so se vključili v naš program.

6. Ohranitev doseženega občutka varnosti in pravične 
obravnave pri obiskovalcih (90 %).
Rezultat: Zastavljeni cilj je dosežen.

7. Povečati vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti za 7 % na 85 %.
Rezultat: Zastavljeni cilj ni dosežen. Vrednost kazalnika je v 
primerjavi z letom 2021 celo padla za 13 %. Sklepamo, da 
se je to zgodilo, zaradi popolnega obrata starostne strukture. 
Starostna skupina 20–25 let, ki se najbolj aktivno vključuje 
v kulturno-umetniški program mladinskega centra, je bila 
letos mnogo manj zastopana kot v letu 2021, porast pa smo 
opazili pri starostni skupini 13–15, ki je imela letos največjo 
potrebo po nestrukturiranem in  neobremenjenem preživljanju 
prostega časa v mladinskem centru.

8. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti mladinskega centra maksimalno 
povečati vrednosti kazalnika infrastruktura in ponudba 
mladinskega centra na 100 %.
Rezultat: Cilj ni dosežen. Vrednost kazalnika smo obdržali na 
enaki ravni kot smo jo dosegli v letu 2021 (91 %). 

9. Ohranjati vrednost kazalnika identiteta, pozitivna 
pričakovanja in pravična obravnava (trenutno 94 %).
Rezultat: Cilj ni dosežen. Vrednost kazalnika je padla za 
5 % (na 89 %). Sklepamo, da je na to pomembno vplivala 
menjava koordinatorja, ki je delovno mesto zapustil po skoraj 
treh letih, saj smo ob njegovem odhodu opazili, da so ga 
nekateri stalni uporabniki pogrešali.

V letu 2022 smo zabeležili 640 aktivnosti, 2.572,5 ur 
izvajanja aktivnosti, 5.343 obiskov aktivnosti in 195 
prostovoljskih izvajanj. Delež fasilitacije mladih je 9%.
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A.2.2.1.1.3. Mladi zmaji Šiška

Četrtni mladinski center Šiška je stičišče urbanih kultur, 
kjer se prepletajo glasba, šport, film in umetnost. Prostor 
mladinskega centra služi kot galerija, kjer mladi lahko 
razstavijo in predstavijo svoja dela, obiskujejo filmsko šolo, 
ustvarjajo na kreativnih delavnicah, se športno udejstvujejo 
in glasbeno izobražujejo na glasbenih delavnicah. Ob 
samem centru uporabljamo zeleno površino parka, ki nam 
služi kot nogometno igrišče. Trata ob centru, ki jo imenujemo 
Zelena dnevna soba, nam služi kot dodatni zunanji prostor 
za izvajanje aktivnosti na prostem. Z aktivno participacijo 
mladih ČMC Šiška stremi k samoupravljanju posameznih 
področij s strani mladostnikov. Odpiramo prostor za izvajanje 
delavnic po principu ART terapije študentom socialne 
pedagogike in sorodnih smeri, za “peer to peer” podporne 
skupine, skrb za duševno zdravje mladih, praktikante 
različnih študijskih smeri pa pozivamo k sokreiranju 
programa mladinskega centra. Z mladinskimi pobudami 
in ad hoc projekti skrbimo, da so mladostniki slišani. 
Omogočamo jim soustvarjanje programske sheme centra ob 
pomoči in vodenju koordinatork.

Izpostavljamo: 

Zelena dnevna soba in sodelovanje s kolektivom 
Krater
Med poletnimi počitnicami smo se povezali s kolektivom Krater 
in poskrbeli, da smo uredili trato ob centru in jo poimenovali 
Zelena dnevna soba. Z ureditvijo trate smo pridobili dodaten 
prostor za izvajanje aktivnosti na prostem v toplejših mesecih. 
Na načrtovalskih delavnicah smo se dotaknili pomembnosti 
zelenih urbanih površin v mestu, naredili načrt ureditve trate 
ter ga izpeljali na izvedbenih delavnicah. Povezali smo se s 

KUD Obrat, ki nam je darovalo rastline iz skupnostnega vrta 
Onkraj gradbišča. Sodelovanje s kolektivom Krater bomo 
nadaljevali tudi v letu 2023, saj na zanimiv in interaktiven 
način osvetljujejo problematiko podnebnih sprememb in nam 
ponujajo praktične rešitve, kako s spremembami živeti. 

7
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Razstavni prostor za mlade umetnike
V prvem polletju smo imeli dve razstavi, ki sta izšli iz 
mladinskih pobud. Prva je bila razstava Valla Janežiča 
“Random”, v kateri je predstavil dosedanja slikarska dela in 
fotografije svojih kvačkarskih izdelkov. Mladim je z razstavo 
približal koncept samoučenja ter pomen osebne motivacije pri 
umetniškem ustvarjanju. 

Ob koncu junija je svojo prvo fotografsko razstavo “Cup Of 
School” postavil na ogled mlad fotograf Aljoša Bokan. Pokazal 
je drugačno perspektivo šole skozi objektiv kamere svojega 
telefona. Razstavo je pospremil z izdajo t.i. zinov, kjer je v 22 
izbranih fotografijah prikazal življenje za klopmi srednješolcev 
ob vnovičnem odprtju šole. 

Zadnja po vrsti je bila razstava mladega umetnika, 
osnovnošolca You Yao Zhoua, ki je pod mentorstvom 
prostovoljke razstavil svoja slikarska platna in razstavo 
poimenoval Seascape. 

Kot dodana vrednost slikarskemu strebru je v letu 2022 
prostovoljka in študentka – absolventka Pedagoške fakultete, 
smer pomoč z umetnostjo, Daša Štrbenc, zasnovala projekt 
Čustvovanje skozi ustvarjanje, likovno-ustvarjalne delavnice 
posebej namenjene sprostitvi in pogovoru, ki temeljijo na 
zakonitostih art terapije. V mirnem in varnem okolju je Daša 
ustvarila prijetno in zaupno vzdušje kjer so se udeleženci art 
terapije lahko pogovarjali o čustvih, počutju in ostalih aktualnih 
izzivih, čustvih, občutkih in doživljanjih mladih.

Šiška rulz
Izvedli smo tridnevni festival Šiška rulz, katerega namen je 
bil pozdraviti mlade po počitnicah in jih aktivno pospremiti 
v novo šolsko leto 2022/2023. Organizirali smo premierni 
ogled mladinskega filma Umetnost izbire, ki je nastal med 
počitnicami na pobudo naše prostovoljke, otvorili smo 
Zeleno dnevno sobo, ki se je urejala med poletjem in odigrali 
prijateljsko nogometno tekmo z NK Šiška na drugem Šiška 
El Classico. Vseh treh dogodkov se je udeležilo približno 
100 obiskovalcev različnih starosti. Zabeležili smo dobro 
sodelovanje mladostnikov pri pripravi festivala in dobre odzive 
lokalne skupnosti. Pridobili smo tudi dodatna sredstva iz 
razpisa Evropskega leta mladih, pod okriljem katerega smo 
dogodke Šiška rulz tudi izvajali.  
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V letu 2022 smo zabeležili 575 aktivnosti, 2.240 ur 
izvajanja aktivnosti, 5.128 obiskov aktivnosti in 151 
prostovoljskih izvajanj. Delež fasilitacije mladih je 21%. 

Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Povečati ure fasilitiranja mladih za 10 % (2021: 11 %) – 
v letu 2022 na 21 %
Rezultat: Cilj smo dosegli. Že poleti smo beležili 6% rast 
fasilitacije. Trend rasti smo ohranili s pomočjo mladinskih 
pobud, ki jih izvajajo stalni uporabniki mladinskega centra, z 
aktivacijo prostovoljcev in praktikantov, ki so izvajali delavnice 
na področju umetnosti, svetovanja, inštrukcij itd.

2. Ohranitev spolne uravnoteženosti udeležencev, 
dosežene v letu 2021 (42 % deklet, 58 % fantov).
Rezultat: V letu 2022 spolna uravnoteženost ostaja približno 
enaka, cilj je dosežen. Dekleta predstavljajo 45,4 %, fantje 
pa 54 %. V primerjavi z letom 2021 smo zaznali rahel dvig 
obiska deklet, za 3,4 %, kar dolgoročno vodi k še večji spolni 
uravnoteženosti..

3. Ohranitev starostne raznolikosti in zastopstvo vseh 
starostnih kategorij s poudarkom na starostni skupini 
13–15 let, ki predstavlja le 12 % obiskovalcev (v letu 2021 
je bila najbolj zastopana starostna skupina 16–19 s 43 %, 
sledila ji je skupina 10–12 let z 18 % in 20–25 let s 15 %).
Rezultat: Beležimo zelo uravnoteženo starostno (po)
razdelitev obiska mladih. V letu 2022 beležimo 16 % starih 
26–35 let, 12,1 % starih 20–25 let, 25,6 % starih 16–19 
let, 24 % starih 13–15 let, ter 8,7 % starih 10–12 let. V letu 
2022 v starostni skupini 13–15 let beležimo občutno rast 
na 24 %. Na ta račun beležimo 17,4% upad obiskovalcev 
najštevilčnejše skupine 16–19 let (2021: 43 %; 2022: 25,6 
%). Prav tako se je znatno zmanjšal obisk starostne skupine 
10–12 let (2021: 18 %; 2022: 8,7 %). Obiskovalci v starostni 
skupini 20–25 let predstavljajo 12,1 %, kar je za 2,9 % manj v 
primerjavi z istim obdobjem lani.

4. Ohraniti spolno uravnoteženost pri fasilitaciji mladih (v 
letu 2021 je 58 % fasilitacije opravljene s strani fantov in 
42 % s strani deklet). 
Rezultat: V letu 2022 nam je uspelo doseči spolno 
uravnoteženost pri fasilitaciji mladih. V letu 2022 je fasilitiralo 
44,3 % punc in 55,7 % fantov.

5. Ohranitev doseženega občutka varnosti in pravične 
obravnave pri obiskovalcih (2021: 93 %).
Rezultat: Cilj ni dosežen saj se je kazalnik znižal na  91 
%. Predvidevamo, da je k takšnemu rezultatu prispevala 
menjava celotne ekipe koordinatork in spremembe v ekipi 
študentov v prvi polovici leta. V letu 2023 bomo, poleg 

kontinuirane prisotnosti stalne ekipe koordinatorjev in drugih 
sodelavcev ter krepitve stika z obiskovalci, pripravljali 
aktivnosti, ki bodo pripomogle k izboljšanju občutka varnosti 
in pravične obravnave pri obiskovalcih.

6. Povečati vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti za vsaj 5 % na 83 % (2021: 78 %).
Rezultat: Cilj ni bil dosežen. Beležimo 7% upad – v letu 
2022 kazalnik znaša 71 %. Rezultat nas je presenetil, saj 
na drugi strani beležimo 10% rast fasilitacije mladostnikov 
v mladinskem centru. V letu 2023 bomo nadaljevali 
s predstavitvijo možnosti in vključevanjem mladih v 
soustvarjanje dogajanja v Šiški – preko mladinskih pobud in 
aktivne participacije. Sproti – mesečno oz. podobno, bomo 
spremljali rezultate. 

7. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti mladinskega centra povečati vrednosti 
kazalnika infrastruktura in ponudba mladinskega centra 
nad 80 % (2021: 88 %).
Rezultat: Rezultat je delno dosežen. Z nakupom novega 
multimedijskega računalnika in kavča nam uspeva, da center 
ostaja zanimiv, zdrav, sproščen in pa spodbuden prostor 
namenjen mladim (2022: 87 %). 

8. Ohranjati vrednost kazalnika identiteta, pozitivna 
pričakovanja in pravična obravnava nad 90 % (2021: 92 %).
Rezultat: Cilj ni dosežen. V letu 2022 je kazalnik 88%. 
Rezultat pripisujemo menjavi koordinatorskega para v letu 
2022, spremembam drugih sodelavcev centra, ter menjavi 
generacije rednih uporabnikov mladinskega centra.  
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A.2.2.1.1.4. Mladi zmaji Zalog

Četrtni mladinski center Zalog – Čamac preko aktivnosti 

in opreme v mladinskem centru mladim ponuja raznolike 

možnosti aktivnega preživljanja prostega časa in rekreacije. 

Preko mladinskih pobud, projektov v lokalni skupnosti, 

med katerimi najbolj izstopa vsakoletni nogometni turnir, 

in vadbe v lastni fitnes sobi, v ospredje postavljamo šport. 

Poleg dobre kondicijske pripravljenosti mladih s športnim 

programom krepimo odgovornost, skrb za zdravje in 

spodbujamo povezovanje mladih. Usmerjamo se tudi v 

digitalni svet, kjer z mladimi odkrivamo področje e-športa, 

spoznavamo programsko opremo, ki mlade podpira pri 

šolanju ter nova digitalna orodja, s katerimi krepijo digitalne 

kompetence in reševanje problemov. Mladinski center vedno 

bolj postaja stičišče različnih kultur in generacij mladih – 

starejših, bolj izkušenih in mlajših, ki iščejo pomoč pri delu za 

šolo in učenju, kar se kaže v povečanem medgeneracijskem 

sodelovanju, izmenjavi znanja, izkušenj in večji povezanosti. 

S programom odgovarjamo na potrebe in želje mladih, zato 

zagotavljamo, da je mladinski center varen in odprt prostor 

za mlade in njihove ideje, ki jih bodo ob ustrezni mentorski 

podpori lahko razvijali in udejanjili. 

V letu 2022 smo se poleg izvajanja rednega programa 

pridružili čistilni akciji ČS Polje in tako okrepili sodelovanje z 

lokalnim turističnim društvom, obenem pa mlade spodbudili, 

da skrb za okolje postane vsakodnevna rutina. Aktivnosti 

v centru sta obogatila projekt “V zmajevi votlini”, preko 

katerega so se mladi pobliže spoznali z nastajanjem podcast 

oddaje, s tritedenskim obiskom pa sta naš program obogatila 

francoska srednješolca Helena in Kenzo, ki sta mladim 

približala francosko kulturo in pogovorno rabo angleščine. 

V mladinskem centru je gostoval projekt Gibosfera, gibalni 

seminar, ki se je osredotočal na celostno raziskovanje giba 

in telesnega izraza mladih, dvakrat pa so svojo gledališko 

predstavo pri nas izvedli mladi, ki ustvarjajo pod imenom 

Odprta scena. V novembru smo se odzvali na povabilo ČS 

Polje in v OŠ Kašelj s prostovoljko organizirali praznično 

delavnico izdelave božične dekoracije. Na pobudo mladih 

se je med oktobrom in decembrom dvakrat na teden 

odvijal trening karateja, konec leta pa smo praznično 

zaključili s projektom Čamac pluje in daruje, kjer so mladi 

pod vodstvom praktikantk pripravili praznično pecivo in 

voščilnice, ki smo jih razdelili organizacijam v lokalnem 

okolju in naključnim mimoidočim. Organizirali smo tudi 

skupno druženje za mlade in soustvarjalce programa v 

mladinskem centru z glasbenim programom UM & KUNA 

Freestyle show. 
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Izpostavljamo: 

Plata 2022 – Z nogometom proti diskriminaciji
Na Plati v Zalogu smo se 5. juniija 2022, zbrali na 28. izvedbi 
tradicionalnega dogodka. V starostni skupini do 14 let se je 
dopoldan v nogometu pomerilo 6 različnih ekip iz različnih 
delov Ljubljane. V nadaljevanju je nogometno igrišče postalo 
oder, na katerem je Anja Ropoša izvedla točko s hula hoop 
obroči in pričarala razigrano urbanost s plesnimi elementi. 
Mobilni mladinski center Ljuba in Drago je v sodelovanju s 
tehnično ekipo Basementa poskrbel za glasbo. Mladi so se 
v času dogodka imeli priložnost družiti in sprostiti v chill out 
kotičku Ljube in Draga ter se preizkusiti v aktivnostih, ki so jih 
pripravili mladi iz DigiMC in Maja iz zavoda Zvezde so blizu. 
Za dobro vzdušje in upoštevanje fair playa je skrbel moderator 
Urh Mlakar. Popoldan smo nadaljevali z nogometnim turnirjem 
ekip starejših od 14 let. Pomerilo se je 5 ekip iz Zaloga, Kašlja, 
Škofje Loke in Mengša. Dogodek smo zaključili s koncertom 
mladih glasbenikov zasedbe White sugar band. Vroč dan je 
pustil nasmeh in zadovoljstvo na obrazih obiskovalcev. 

Neo Plata
Zdaj že tradicionalna Neo Plata 2022 je tretje leto zapored v 
septembru na zaloško igrišče Plata privabila mlade z dvema 
športno obarvanima popoldnevoma. Glavni namen dogodka 
je mladim predstaviti športe, s katerimi se še niso srečali ali 
pa bolj redko ter jih spodbujati k aktivnemu življenjskemu 
slogu. Prvi dan je potekal v znamenju košarkarskega izziva, 
spoznavanja z nogometnim biljardom in v družbi Združenja 
za moč, ki je mladim približalo koncept “Samo ja pomeni ja” 
in spregovorilo o postavljanju in spoštovanju osebnih mej. 
V športnem duhu smo nadaljevali tudi drugi dan, ko so se 
nam z ameriškim nogometom in flag footballom pridružili 
Domžale Tigers in Tigers W ter Maja iz organizacije Zvezde 
so blizu s Tino Koščak, odlično športnico, ki trenira mešane 
borilne veščine in boks. Predvsem drugi dan je bilo z nami 
več športnic, ki so raznolike športne aktivnosti lažje približale 
dekletom in jih navduševale za udejstvovanje v športu.
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V letu 2022 smo zabeležili 504 aktivnosti, 1.780 ur 
izvajanja aktivnosti, 7.590 obiskov aktivnosti in 104 
prostovoljskih izvajanj. Delež fasilitacije mladih je 4%.

Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Ohranjati športne aktivnosti pri vsaj 60 % dogodkov, 
aktivnosti in projektov.
Rezultat: Športno aktivnost uspešno ohranjamo pri več kot 
polovici vseh aktivnosti, ki jih organiziramo. V letu 2022 smo 
pripravili 4 ad hoc projekte in eno mladinsko pobudo, pri 
katerih je bila rdeča nit športna aktivnost. Tudi sicer je šport 
vsakodnevno prisoten pri dogajanju v dnevnem centru, 5 
mladih oseb pa redno večkrat na teden obiskuje fitnes.

2. Povečati obisk punc v mladinskem centru na 40 % (2020: 
36 %; 2021: 30 %).
Rezultat: Zastavljeni cilj ni dosežen, smo pa vseeno 
napredovali v primerjavi z lanskim letom in dosegli 32,2% 
delež deklet. V letu 2022 je bilo organiziranih več aktivnosti, 
ki so naslavljale želje in potrebe deklet, vendar večjega 
obiska z njihove strani nismo beležili. V drugi polovici leta, 
zlasti po začetku šole, je obisk deklet upadel.

3. Povečati delež fasilitacije mladih v mladinskem centru 
in pri projektih ČMC Zalog za 5 % na 15 % (2021: 10 %).
Rezultat: V letu 2022 smo dosegli 4% fasilitacijo s strani 
mladih. Razlog za upad fasilitacije v primerjavi z lanskim 
letom vidimo delno v številu obiskov mladih – letos smo 
zabeležili 2.993 oz. 63,7 % obiskov več (2021: 4.699). 
Obenem smo imeli v letu 2022 na praksi več mlajših 
praktikantov (1. letnik faksa), ki so bili pri nas krajše časovno 
obdobje in so fasilitirali manj aktivnosti. V letu 2021 smo 
imeli na praksi 3 mednarodne študentske (1 je bila z nami 
5 mesecev, 2 pa 3 mesece) in 3 praktikantke višjih letnikov 
(Fakulteta za socialno delo in Pedagoška fakulteta), ki so bile 
z nami dlje časa in imele že več izkušenj dela z mladimi.

4. Povečati delež mladih, starih med 16 in 25 let za 8 % – 
to bi pomenilo, da bi predstavljali 20 % vseh uporabnikov 
ČMC Zalog (2021: 12 %).
Rezultat: Cilj smo v letu 2022 presegli, saj mladi med 16 in 
25 let predstavljajo 26,5 % vseh uporabnikov mladinskega 
centra.

5. Kazalnik varnost in obravnava ohraniti nad 90 % (2021: 
95 %, 2020: 93 %).
Rezultat: Cilj smo uspešno dosegli, saj znaša kazalnik 92 %. 

6. Ohranjati rast kazalnika identiteta, pozitivna pričakovanja 
in pravična obravnava (2021: 94 %, 2020: 92 %).
Rezultat: Rasti kazalnika nismo zagotovili, saj je v letu 2022 
znašal 91 %, a smo vseeno zadovoljni, da ostajamo nad 90 %.

7. Povečati vrednost kazalnika vpliv, sodelovanje in 
prevzemanje odgovornosti za 11 % na 85 % (2021: 74 %, 
2020: 78 %).
Rezultat: Kazalnik je v letu 2022 znašal 72 %. Razlog za 
upad kazalnika vidimo v povečanem številu obiskov v 
mladinskem centru in v vključevanju novih mladih, pri čemer 
je poglobljeno delo z mladimi in spodbujanje k bolj aktivnemu 
vključevanju težje. Mladi se v mladinski center radi vračajo in 
pomagajo pri aktivnostih, ne kažejo pa interesa za fasilitacijo.

8. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti mladinskega centra ohranjati vrednosti 
kazalnika infrastruktura in ponudba mladinskega centra 
nad 90 % (2021: 93 %, 2020: 90 %).
Rezultat: Cilj smo dosegli – v letu 2022 beležimo vrednost 
kazalnika 92 %. Mladi so se strinjali, da je mladinski center 
odprt v urah, ko ga lahko obiščejo in da so v njem na voljo 
zabavne aktivnosti.
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A.2.2.1.2.1. Mobilni mladinski center Ljuba in Drago

Glavno poslanstvo mobilnega mladinskega centra (v 
nadaljevanju MMC) Ljuba in Drago je vstopanje v t.i. 
‘’sive cone’’, ki so v Strategiji MOL za mlade v obdobju 
2016–2025 opredeljene kot prostorsko in programsko 
podhranjeni predeli mesta. MMC Ljuba in Drago je varen 
prostor, ki omogoča brezskrbno sobivanje. Gre za prostor, 
kjer s prijatelji po šoli poslušaš dobro glasbo, se družiš in 
sprostiš. Glavno vodilo so kulturno-umetniške aktivnosti. 
Del aktivnosti je za mlade pripravljen vnaprej preko javnega 
povabila in mladih idejalistov Mestnega inkubatorja. Pri 
ostalih aktivnostih spodbujamo aktivno participacijo mladih. 
Na ta način lahko mladi ob mentorski podpori in pomoči 
ustvarjajo lasten program, ki ga pogrešajo v lokalnem 
okolju. Mobilni mladinski center s prilagajanjem dela 
potrebam in izzivom prebivalcev deluje povezovalno in 
vključujoče. Veliko pozornosti posvečamo tudi povezovanju 
s četrtnimi skupnostmi in društvi, predvsem preko aktivnega 
udejstvovanja na njihovih lokalnih dogodkih.
Na MMC Ljuba in Drago se odzivamo na povabila, ki 
največkrat prispejo z Mestne občine Ljubljana, četrtnih 
skupnosti in drugih organizacij, v osrčju tovrstnih sodelovanj 
pa je interes za dobrobit mladih.

Izpostavljamo: 

Kavč festival na MMC Ljuba in Drago
Kavč festival je subkulturni podtalni festival, ki poskuša 
oblikovati kulturno skupnost. Intimni  dogodek skupine 
Brothers of d’light se je zgodil na MMC Ljuba in Drago in 
omogočil aktivno vključevanje udeležencev v vse vidike 
dogodka, s tem pa so uspešno prestopali bregove med 
gostitelji, umetniki in občinstvom.

Z busom okol’ sveta
V okviru rednih potopisnih dogodkov z naslovom Z busom 
okol’ sveta smo izvedli dve potopisni predavanji. Serija 
dogodkov je namenjena aktivni participaciji in sooblikovanju 
programa s strani mladih, prostovoljcev in aktivnega lokalnega 
prebivalstva. Mladi so se na seriji dogodkov spoznavali z 
različnimi mednarodnimi programi (Erasmus +) in načini 
potovanja (DiscoverEU), se učili dobrega načrtovanja 
varčevanja financ in spoznavali, na kakšen način potovanje 
razširja obzorja ter bogati dušo in telo.
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Zvok mladosti
Kot člani Mreže MaMa smo se z MMC Ljuba in Drago udeležili 
Zvoka mladosti – osrednjega dogodka Evropskega leta mladih 
2022, ki se je odvil v Križankah. Dogodek je bil osredotočen 
na ohranjanje zelenega planeta, trajnosti in vprašanje, kako v 
proces soustvarjanja prihodnosti uspešno vključevati mlade.

BUS(ART) Poletje na Vrhniki
V sodelovanju z vrhniškim Društvom DUK47 je nastal 
enodnevni projekt BUS(ART), ki je skozi umetnost in kulturo 
povezoval vse, tako najmlajše, dijake, študente, kot tudi 
družine in starejše občane. Na mobilnem mladinskem centru 
Ljuba in Drago je potekal bogat kulturno-družaben program 
brezplačnih delavnic in dogodkov za vse generacije.

Evropski teden mobilnosti 2022: Voziš trajnostno? 
Voziš varno?
Letošnji dogodek je potekal na rednem terenu pred Ljudskim 
domom v ČS Šentvid. V začetku septembra smo se skupaj z 
zavodom Varna pot in mladimi pogovarjali o varni mobilnosti. 
Spregovorili smo o pasteh  ‘’multitaskanja’’, preverili in izmerili 
zakaj je uporaba varnostnega pasu ključnega pomena in se 
preizkusili v prav posebni vožnji z gokardi in t.i. ‘’pijanimi” očali. 

Obiski na MMC Ljuba in Drago
V prvi polovici leta smo dvakrat gostili različne mlade 
obiskovalce, ki jih je zanimal nastanek in raba avtobusa. 
Oglasili so se belgijski študenti in študentke preko Zavoda 

TiPovej in mlada prostovoljka, ki prostovoljstvo opravlja v 
Mladinskem centru Vič. V drugi polovici leta smo dvakrat gostili 
različne goste. Prvič so nas obiskali študenti in prostovoljci 
Mladinskega centra Brežice, ki so na rednem terenu v 
ČS Sotro spoznavali nastanek in rabo avtobusa, osnove 
mladinskega uličnega dela in programa prostovoljstva pri 
Mladih zmajih. Konec leta so se z delovanjem mobilnega 
mladinskega centra in skupino aktivnih mladih, ki redno 
zahajajo na mobilni mladinski center, spoznali mladinski 
delavci, ki so se udeležili mednarodnega treninga Digitalno 
mladinsko delo 2.0. 

Sodelovanje z Mestnim redarstvom MOL
Kot del velike mestne družine smo se povezali z Mestnim 
redarstvom, da so lahko mladi na rednih terenih v ČS Sostro 
in ČS Šentvid spoznali poklic mestnega redarja. Pogovor je 
bil usmerjen v obseg in smisel delovanja mestnih redarjev, 
njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje 
ter skrb, da mladi v prometu ostanejo varni. 
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Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Vzpostavitev dveh novih terenov MMC Ljuba in Drago 
v sivih conah Mestne občine Ljubljana.
Rezultat: Cilj je delno dosežen. Z mesecem aprilom smo 
vstopili v sosesko Šentvid. Preko
stika s Četrtno skupnostjo Šentvid smo začeli delovati pred 
Ljudskim domom Šentvid, v mesecu juniju pa smo lokacijo 
delovanja prestavili na dvorišče Osnovne šole Šentvid. V
juniju smo se pridružili Četrtni skupnosti Rožnik na njihovem 
lokalnem dogodku kot naznanitev začetka sodelovanja v 
naselju Novo Brdo. Po analizi terena, opravljeni v oktobru, 
zaradi odsotnosti naše ciljne populacije do vzpostavitve 
terena ni prišlo. V tem času smo dobili povabilo za delovanje 
v četrtni skupnosti Polje, kjer bomo delovali v prihajajočem 
letu 2023.
V četrtni skupnosti Sostro smo nadaljevali sodelovanje 
z osnovno šolo Sostro na njihovem šolskem igrišču in v 
mesecu juniju spremenili lokacijo delovanja za Zadružnim 
domom v Zadvoru. 

2.  Vzpostavitev dveh novih sodelovanj MMC Ljuba in 
Drago.
Rezultat: Cilj je dosežen. V letu 2022 smo se odzvali povabilu 
s strani MOL-a na 4. rojstni dan električnega turističnega 
vlakca Urban. Potekal je na Stritarjevi ulici v mestnem jedru  
Ljubljane. Poleg tega smo v prvi polovici leta vzpostavili 
sodelovanje z Društvom umetnosti in kulture 47 [DUK47], 
gledališčem Ane Monro in Društvom Focus. V  sodelovanju 
z vrhniškim Društvom DUK47 smo soustvarili enodnevni 
projekt BUS(ART), ki ga nameravamo ponovno izvesti 
naslednje leto. Vzpostavili smo tudi sodelovanje z Mestnim 
redarstvom MOL, da so lahko mladi na rednih terenih 
spoznali poklic mestnega redarja.  

3. Povečati vključenost mladih v program Ljube in 
Draga (10–29 let). Povečati delež fasilitacije mladih za 5 
% na 26 %. 
Rezultat: Cilj ni bil dosežen. Fasilitacija mladih je bila v letu 
2022 18%. Kljub temu je bilo na račun fasilitacije mladih 
izvedenega kar nekaj programa. Razlog za upad pripisujemo 
popolni zamenjavi mladih pred zaključkom šole, med šolskimi 
počitnicami in ob začetku šole, ki so obiskovali center, kar je 
zahtevalo ponovni fokus na vzpostavljanje odnosa z mladimi. 

Poleg tega se je za prakso na mobilnem mladinskem centru 
letos odločil le en praktikant. Fasilitacija bi bila višja, če bi bi 
imelo več praktikantov priložnost pri nas načrtovati, izpeljati in 
evalvirati program.
4. Ohraniti kazalnik identitete, pozitivnih pričakovanj in 
pravične obravnave na minimalno 83 %. 
Rezultat: Cilj je presežen. V letu 2022 je kazalnik identitete, 
pozitivnih pričakovanj in pravične obravnave dosegel 89 %

5. Ohraniti občutek mladih, da so del skupnosti v 
mobilnem mladinskem centru (vrednost v 2021: 3,9). 
Rezultat: Cilj je presežen. V letu 2022 je občutek mladih, da 
so del skupnosti v mobilnem mladinskem centru dosegel 
vrednost 4,6.

6. Ohraniti občutek varnosti in obravnave na minimalno 
88 %. 
Rezultat: Cilj je dosežen. V letu 2022 je občutek varnosti in 
obravnave dosegel 88 %.

7. Ohraniti kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja 
odgovornosti na minimalno 60 %. 
Rezultat: Cilj je presežen. V letu 2022 je kazalnik vpliva, 
sodelovanja in prevzemanja odgovornosti dosegel 79 %.

21

V letu 2022 smo zabeležili 103 aktivnosti, 349h izvajanja 
aktivnosti, 1.284 obiskov aktivnosti in 36 obiskov 
prostovoljcev. Delež fasilitacije mladih je 18%.
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A.2.2.1.2.2. Skupnostni center Borc

Skupnostni center Borc (SC Borc) je platforma za razvoj 
multifunkcijskih veščin, pridobivanje novih znanj in izkušenj. 
Rdeča nit je povezovanje in združevanje ustvarjalnih mladih 
z namenom razvoja skupnosti, krepitve ustvarjalnosti ter 
ustvarjanja pozitivnih učinkov na lokalno skupnost v Kašlju. 
Borc sodelujoče opominja, da živijo in delujejo v odprtem 
in raznolikem multikulturnem okolju. Preko organizacijske 
komponente in aktivnega vključevanja mladih spodbujamo 
njihovo družbeno delovanje. Mlade aktivno uvajamo v 
prostovoljsko delo, spodbujamo k samostojnim odločitvam in 
jih učimo prevzemanja odgovornosti.

Izpostavljamo: 

Otvoritev skupnostnega centra
V sklopu otvoritve prenovljene Ceste španskih borcev smo v 
marcu pripravili predstavitev SC Borc širši mestni skupnosti. 
Združili smo moči s prostovoljci, uporabniki, prebivalci 
soseske, gledališčem Ane Monro in Inštitutom za politike 
prostora IPOP. Na participatoren in inovativen način smo 
izvedli javno razpravo “Kako je stanovati v soseski oz. naselji 
na C. španskih borcev v Kašlju”, na podlagi katere je nastalo 
poročilo s kratkimi intervjuji. Glavni namen je bilo ulično 
druženje in praznovanje novih konceptov v začasnih družabnih 
prostorih.

Dogodek v skupnosti: ARTYARD – Umetnost, ki 
gradi skupnost 
Art Yard je inovativna oblika razvijanja in krepitve 
medgeneracijskega sodelovanja ter (iz)gradnje 
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občečloveških humanih odnosov v sodobni družbi. Primarni 
namen projekta je bil  spodbuditi prebivalce stanovanjskih 
sosesk – v njihovem domačem okolju – k spoznavanju, 
druženju in sodelovanju, cilj pa oblikovanje skupine 
posameznikov, ki lahko dolgoročno postane(jo) temelj in 
gonilo sosedske skupnosti. 
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Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Izvedba mesečnih aktivnosti, ki jih fasilitirajo mladi 
(10–29 let).
Rezultat: Mladi so soustvarjali program, delež fasilitacije 
programa s strani mladih je bil 16%. 

2. Pri mladih vzbuditi občutek, da so del skupnosti, h 
kateri prispevajo.
Rezultat: Mladi redno skrbijo za urejeno okolico centra in 
po soseski organizirajo spontane čistilne akcije. Izvedena je 
bila mladinska pobuda TIE DYE majice. Mlade smo aktivno 
vključevali v projekte in soustvarjanje programa; pomoč pri 
izgradnji kompostnega stranišča, pomoč pri javni predstavitvi 
centra v okviru otvoritve prenovljene cestne infrastrukture, 
pomoč in sodelovanje pri izvedbi mesečnih aktivnosti, pomoč 
pri promociji programa in centra samega. 

3. Povezati mlade posameznike, ki že ustvarjajo in 
jih podpreti v prizadevanjih za večjo solidarnost med 
ljudmi. 
Rezultat: V sklopu projekta Borc živi (program Evropska 
solidarnostna enota) smo združili skupino šestih mladih, ki 
so se na tedenski in mesečni ravni povezovali s sosesko in 
sosedi, organizirali mesečne dogodke (Dan za spremembe, 
učna pomoč, gastronomske delavnice, freestyle nastopi v 
živo) in spodbujali mlade prebivalce soseske k aktivnemu 
preživljanju prostega časa.

4. Vzpostavitev modela soupravljanja (gradnja 
skupnosti, ki si deli odgovornosti in se medsebojno 
podpira). 
Rezultat: Cilj je delno dosežen. Mlade smo aktivno vključevali 
v dogajanje in soustvarjanje programa, prevzemali so pobude 
za organiziranje, si delili vloge in naloge. Hkrati so strokovne 
delavke OŠ Kašelj del interesnih dejavnosti izvajale v 
skupnostnem centru. Nismo pa dosegli želenega preboja in 
širšega soupravljanja centra.

5. Vzpostaviti kazalnik občutek varnosti in obravnave 
na 70 %. 
Rezultat: Cilj je presežen. Vzpostavili smo osebne odnose 
z uporabniki in varen prostor za mlade. Kazalnik občutka 
varnosti in obravnave pri obiskovalcih v letu 2022 znaša 91 %.

6. Vzpostaviti kazalnik identiteta, pozitivna pričakovanja 
in pravična obravnava na 70 %.
Rezultat: Cilj je presežen. V letu 2022 je občutek identitete, 
pozitivnih pričakovanj in pravične obravnave znašal 92 %. 

7. Vzpostaviti kazalnik vpliv, sodelovanje in prevzemanje 
odgovornosti na 70 %.
Rezultat: Cilj je presežen.  Področje vpliva, participacije in 
prevzemanja odgovornosti je v letu 2022 znašalo 79 %.  

8. Z zagotavljanjem primernih aktivnosti in dobre 
opremljenosti skupnostnega centra vzpostaviti kazalnik 
zadovoljstvo z infrastrukturo in ponudbo skupnostnega 
centra na 70 % 
Rezultat: Cilj je presežen, v letu 2022 je kazalnik 
infrastruktura in ponudba skupnostnega centra znašal 90 %. 
Predvidevamo, da je to rezultat urejene okolice in inovativnih 
prostorskih rešitev (kurišče, učni kotički, kompostno 
stranišče, prijeten ambient, kuhinjska niša).
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V letu 2022 smo zabeležili 115 aktivnosti, 385 ur 
izvajanja aktivnosti, 977 obiskov aktivnosti in 41 
prostovoljskih izvajanj. Delež fasilitacije mladih je bil 
16%.
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A.2.2.1.2.3.  Digitalni mladinski center DigiMC  

Digitalni mladinski center – DigiMC je v času prvega vala 
epidemije nastal kot odgovor na zapiranje mladinskih 
centrov in postal prvi virtualni mladinski center Mladih 
zmajev. Center je vzpostavljen na platformi Discord in 
je namenjen vsem mladim, ki svoj čas radi preživljajo 
v digitalnih sferah. DigiMC je samostojna enota, ki 
povezovalno deluje na več ravneh hkrati, dislocirane enote 
Mladih zmajev pa povezuje s preseganjem geografskih 
omejitev.

DigiMC je v dveh letih delovanja razvil 6 podenot/kategorij 
- Gaming, Fantasy, Podcast, Svetovalnica, Kreativa in 
Teme. Vse podenote so bile oblikovane skupaj z mladimi 
in izhajajo iz njihovih potreb. Vodenje podenot prevzemajo 
mladi moderatorji ob podpori mladinskih delavcev. V letu 
2022 smo okrepili predvsem področje svetovalnice, ki 
smo ga preimenovali v Varni pristan. Trenutno tam deluje 
študentka skupaj s 4 prostovoljci.
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Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Šest mladostnikov (študentje in prostovoljci) 
samostojno opravlja vlogo moderatorja/vodje podenote, 
se povezuje z zunanjimi izvajalci in skrbi za redno 
izvajanje programa na DigiMC-ju.
Rezultat: V letu 2022 so bili na DigiMC-ju aktivno vključeni 
4 študentje in 7 prostovoljcev. Študentje skrbijo za redno 
samostojno izvajanje programa in vodenje podenot 
Svetovalnica in Kreativa.

2. Ohranili bomo visok delež fasilitacije mladih z 
izvajanjem programov, ki jih mladi pripravljajo za svoje 
vrstnike in ostale udeležence DigiMC-ja. Fasilitacijo 
mladih bomo imeli na letni ravni višjo od 35 %.
Rezultat: Fasilitacija je v letu 2022 znašala 39 % 

3. Ohraniti kazalnik varnost in obravnava nad 90 % 
(2021: 92 %). 
Rezultat: Delež kazalnika je padel na 88 %. Delež ostaja 
relativno visok, saj se v digitalnem centru trudimo za 
zagotovilo večje varnosti. Padec pripisujemo predvsem 
naraščanju novih uporabnikov.

4. Ohraniti kazalnik infrastruktura in ponudba 
mladinskega centra (2021: 89 %).
Rezultat: Kazalnik je procentualno padel za nekaj odstotkov 
na 85 %. V 2021 smo imeli precej povečan obseg dela v 
digitalnem centru zaradi posledic Covid-19. V lanskem letu 
se je tako ponudba aktivnosti nekoliko zmanjšala, delno se je 
temu prilagodil tudi delež.

5. Povečali bomo zastopanost deklet med uporabniki na 
približno 50 %.
Rezultat: Cilja še ne dosegamo, saj dekleta predstavljajo 
30,8 % vseh uporabnikov, stanje pa se premika v načrtovano 
smer. V naslednjem letu planiramo oživitev sobe, namenjene 
izključno dekletom in s tem dvig deleža zastopanosti deklet.

6. Ohraniti kazalnika identiteta, pozitivna pričakovanja 
in pravična obravnava nad 90 % (2021: 92 %). 
Rezultat: Odstotek je padel na 80 %. Padec deleža je precej 
visok, zato bomo v naslednjem letu posvetili temu več 
pozornosti. Več programa bo namenjenega opolnomočenju 
mladih na serverju digitalnega mladinskega dela skozi 
različne aktivnosti in pogovore.

7. Povečati kazalnik vpliv, sodelovanje in prevzemanje 
odgovornosti za 6 % na 80 % (2021: 74 %). 
Rezultat: Odstotek je padel na 58 %. Na DigiMCju trenutno 
program popolnoma prevzemajo študentje in prostovoljci, kar 
nakazuje visok delež fasilitacije, hkrati pa je s povečanjem 
števila uporabnikov upadel delež prevzemanja odgovornosti.
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V letu 2022 smo zabeležili 552 aktivnosti, 811 ur 
izvajanja aktivnosti, 2.277 obiskov aktivnosti in 141 
prostovoljskih izvajanj. Delež fasilitacije mladih je bil 
39%.
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A.2.2.1.2.4.  Ulično mladinsko delo - Ulični zmaji  

Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, predvsem 
na javnih površinah Ljubljane. Za  delo na terenu imamo 
posebno enoto Uličnih zmajev, ki izvaja mladinsko ulično 
delo.
 
Ulični zmaji delujejo na lokacijah v četrtnih skupnostih 
Posavje, Golovec, Šmarna Gora in Vič ter v soseski 
Celovški dvori, kjer se družijo z mladimi (10–29 let) in z 
njimi izvajajo delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative, 
sočasno pa poteka še promocija programov in prostorov 
Mladih zmajev. Prisotni so na dogodkih četrtnih skupnosti, 
kjer ekipa zavzeto predstavlja in vabi k soustvarjanju 
programa zavoda. V letu 2021 smo uspešno začeli tudi z 
vzpostavljanjem terena v AKC Metelkova, kjer delujemo in 
se povezujemo z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s 
kulturo in delom z mladimi.

Vsak teren ima vodjo, ki je odgovoren za izvedbo programa, 
promocijo aktivnosti med mladimi ter povezovanje in 
sodelovanje z lokalnimi deležniki in organizacijami. Posebno 
skrb namenjamo strokovni usposobljenosti in podpori 
mladinskih uličnih delavcev. 

Preko uličnega dela mlade informiramo predvsem o 
možnostih in priložnostih za mlade v mestu, poleg tega 
naslavljamo tudi določene tematike, ki se pojavljajo pri 
mladih (npr. težave v šoli, pripadnost, vandalizem, nasilje v 
družini, spolnost idr.). 
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Novi ulični tereni in programi:

V letu 2022 smo se Ulični zmaji posvetili predvsem krepitvi 
ekipe in vzpostavljanju sistema, ki bo omogočal nemoteno 
in fokusirano delo študentov na terenu. V ta namen smo 
oblikovali ekipo 8 mladinskih uličnih delavcev in določili vodjo 
za posamezen teren. 

Kot izboljšavo smo uvedli študentsko pomoč koordinatorju, 
ki jo opravlja izkušena študentka, pri čemer je zadolžena 
za operativne naloge terenske ekipe (organizacija terenov, 
sestanki, materiali ipd.). Vzpostavitev je bila nujna zaradi 
snovanja novih programov znotraj Uličnih zmajev. Program, 
ki ga želimo posebej izpostaviti, je Ulični Junior Crew, kjer 
mlade prostovoljce usposabljamo na način, da postanejo naši 
terenski pomočniki (v prihodnosti pa tudi študentje, ki bodo 
samostojno opravljali mladinsko ulično delo).

V letošnjem letu smo vzpostavili sodelovanje z različnimi 
organizacijami, ki delujejo na območju AKC Metelkova z 
namenom izboljšanja programa za mlade na omenjeni lokaciji. 
Povezovali smo se tudi z našim mobilnim mladinskim centrom 
Ljuba in Drago, ki nam je v času zime nudil zavetje v ČS 
Šmarna Gora.

V letu 2022 smo zabeležili 205 aktivnost, 429 ur izvajanja 
aktivnosti, 1.874 obiskov aktivnosti in 52 prostovoljskih 
izvajanj. Delež fasilitacije mladih je bil 24%.

Razmerje med zastavljeni cilji za leto 2022 in 
letnimi rezultati:

1. Izenačiti udeležbo spolov pri udeležencih, vključenih 
v program mladinskega uličnega dela. V letu 2021 je bil 
delež fantov 60,7 %, punc pa 39,3 %. V letu 2022 želimo 
delež deklet dvigniti na 50 %. V letu 2021 nam je uspelo 
delež približati izenačenju za 5 %, tudi v letu 2022 želimo 
nadaljevati z istim trendom
Rezultat: Cilja še nismo dosegli, smo pa v  letu 2022 
nadaljevali z enakim trendom in se približujemo izenačitvi 
deleža fantov in punc. Delež deklet smo dvignili na 43,6 %.

2. Izvesti vsaj 2 mladinski pobudi na vsakem terenu, 
ki ju bodo podali, zapisali in izvedli mladi ob pomoči 
mladinskih uličnih delavcev.
Rezultat: Izvedli smo dve mladinski pobudi, ki so ju napisali 
in izvedli mladi iz ČS Vič, po eno mladinsko pobudo so 
prispevali mladi iz ČS Posavje in ČS Golovec, poleg tega pa 
je bil izveden še en mladinski projekt s strani Uličnih zmajev. 

3. Povečanje deleža fasilitacije mladih za 6 % na 12 %. 
Rezultat: Delež fasilitacije smo dvignili kar za 400 %. V letu 
2022 je delež znašal 24 %.

4. Vzpostaviti proces vključevanja prostovoljcev, 
predvsem dijakov in dijakinj, v program mladinskega 
uličnega dela. 
Rezultat: Vzpostavili smo program Ulični Junior Crew, ki je 
namenjen vključevanju dijakov in dijakinj ter osnovnošolcev 
v program mladinskega uličnega dela. Program vodi in 
mentorira študentka, ki deluje kot pomoč koordinatorju.
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A.2.2.2. Sklad za mladinske pobude uporabnikov 

Celoletni inštrument, ki našim mladim uporabnikom omogoča 
soustvarjanje programa mladinskih centrov. Mladi zmaji 
poskrbimo za mentorstvo koordinatorja, prostor, potrebno 
opremo in finančno podporo. Skozi vse leto podpiramo 
projekte in ideje mladih (10–29 let), ki jih predlagajo obiskovalci 
mladinskih centrov in udeleženci programov. 

V letu 2022 je bilo izvedenih 41 mladinskih pobud.

Cirkuške delavnice
Pri Mladih zmajih Bežigrad so se med januarjem in junijem 
vsak petek odvijale cirkuške delavnice, ki sta jih vodili dve 
gimnazijki. Mlade sta učili žongliranja, uporabe kitajskih 
krožnikov, rubikove kocke in diabola. 

En cvet za lepši svet
V maju se je v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad 
pred Mladimi zmaji Bežigrad odvijal dogodek “En cvet za lepši 
svet”, ki sta ga načrtovala in izvedla dva študenta na študijski 
praksi. Dogodek je bil namenjen sajenju rastlin v tri zapuščena 
korita v naselju BS-3. S projektom smo želeli polepšati okolico 
mladinskega centra in ponuditi priložnost uporabnikom, da 
storijo nekaj za svojo lokalno skupnost.

Zmajske igre
V času opravljanja strnjene študijske prakse so se tri študentke 
odločile za izvedbo športnega tedna, ki so ga poimenovale 
Zmajske igre. S projektom so želele v vsakdan mladih 
na zabaven način vpeljati šport, spodbuditi h gibanju in 
zmanjšanju uporabe digitalnih naprav. V času Zmajskih iger so 
pripravile lov na skriti zaklad, štafetne igre, turnirje v namiznem 
tenisu, badmintonu, ročnem nogometu in ročnem hokeju.
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Sobotno miganje
Vsako soboto v maju so se pri Mladih zmajih Bežigrad 
odvijale športne igre na prostem. Mladinsko pobudo je 
načrtovala in izvedla študentka na študijski praksi. Mlade 
je spodbujala k soustvarjanju programa in jim ponudila 
različne možnosti za preživljanje prostega časa na 
prostem ob športnih dejavnostih.

Belkanje
Prvomajske počitnice smo v Čamcu izkoristili za osvežitev 
stene, ki ob stopnišču vodi do fitnesa. Naša prostovoljka Urška 
je pripravila mladinsko pobudo Belkanja - beljenja in slikanja. 
Ustvarjalni duh mladih je usmerjala k preobrazbi stene, na 
kateri je nastala nova umetnina in napis Čamac.

Be fit with Kenzo
V času opravljanja prakse v ČMC Zalog je francoski dijak 
Kenzo za mlade pripravil aktivnost v fitnesu, kjer so se lahko 
pobliže spoznali z različnimi načini uporabe telovadnih naprav 
in kalisteniko. Pobuda je bila odličen primer, kako lahko mladi 
s športom premostijo jezikovne ovire in sodelujejo pri skupni 
aktivnosti.

Welcome to France 
Helena, srednješolka iz Francije, ki je v ČMC Zalog tri tedne 
opravljala prakso, je v okviru pobude mlade naučila priprave 
tradicionalne sladice. Skupaj so s pomočjo recepta pripravili 
French chocolate fondant cake. 

Tie Dye majice
Ob koncu šolskega leta je prostovoljka Nežka skupaj z 
uporabnicami skupnostnega centra  Borc pripravila delavnico 
DIY barvanja majic. Želele so ponuditi alternativo hitri modi, ker 
se rade družijo ob ustvarjanju. Cilji so bili delno izpolnjeni, med 
prisotnimi je bilo zaznati veselje, majice so zelo lepo uspele, 
udeleženci pa so izrazili željo po ponovnem ustvarjanju. Med 
barvanjem so poskusili lastne tehnike, vsi prisotni pa so si 
zaželeli ponovitve delavnice.

Disko
V drugi polovici februarja je mlada uporabnica v ČMC Črnuče 
s pomočjo koordinatorjev in vrstnikov organizirala “mladinski” 
Disko večer, znotraj katerega so udeleženci poleg poslušanja 
glasbe in plesa uredili tudi polnilno postajo za telefone in se 
kulinarično udejstvovali. 

Dekliški večer
Ob nastopu aprilskega deževja smo v ČMC Črnuče na pobudo 
uporabnic izvedli dekliški večer. Udeleženke so ob ogledu 
filma “Gajin svet” spoznavale temne strani družbenih omrežij, 
si priredile karaoke, večer pa zaokrožile z italijansko kulinariko. 
Za dekleta je bilo to edinstveno doživetje, saj so bile prvič 
lahko zunaj do 22. ure. 

Črnuška marmelada
Črnuška marmelada je cikel “jam sessionov”, ki se 
odvijajo v sklopu programa Basement. Namen je druženje 
in povezovanje mladih glasbenikov in glasbenic ob 
preigravanju najrazličnejših žanrov. V letu 2022 smo 
izvedli dva tovrstna dogodka. 

The Cozy Corner
Mladi praktikantki sta v sklopu pobude skupaj z obiskovalci 
ČMC Črnuče preuredili osrednji prostor mladinskega centra. 
Iz starih oblačil in kosov pene so izdelali blazine, ki skupaj s 
pobarvanimi paletami tvorijo improviziran kavč. Ustvarjanje je 
spremljala tudi kulinarična kulisa - udeleženci so pekli miške in 
“cake pop” sladice.

Fotografiranje narave
V sklopu izbirnih vsebin je dijakinja Lea Medica v ČMC Črnuče 
organizirala dve srečanji, na katerih je mlade prek pogovora 
uvedla v svet fotografije. Ko so bili udeleženci seznanjeni s 
tehničnim vidikom fotografije, so se skupaj podali na praktični 
del, na katerem so fotografirali proces nastanka “Cozy corner-
ja” in naravo v Sračji dolini.

Snemanje albuma izvajalke Kiki
V sklopu programa Basement se je v maju 2022 pričelo 
snemanje debitantskega celovečerca izvajalke Kiki. Gre za 
edinstven glasbeni projekt, ki prestopa bregove različnih 
žanrskih usmeritev in jih nadgrajuje s konceptualnimi besedili. 
Izid prvenca, s koncertom, je načrtovan v marcu 2023.

Snemanje skladbe “Alegorija pomladi”
V sklopu programa Basement je mlada glasbena skupina Love 
Charade v drugi polovici junija posnela svoj prvi singel. Gre za 
mlad “indie–pop rock” band, ki zaradi komercialnega karakterja 
kompozicij in energije članov veliko obeta. 

D(b)ober dan na Viču
V sklopu mladinskega uličnega dela so pod mentorstvom 
Maruške Kobe mladi napisali mladinsko pobudo, kjer so 
želeli dan preživeti v družbi soseske na Viču in koordinatorja 
mladinskega uličnega dela pri Mladih zmajih. Program je bil 
športno, glasbeno in kulinarično obarvan.

Football stickers
Mlada praktikantka iz Belgije je v sklopu mladinske pobude 
v Mladih zmajih Bežigrad organizirala igre, povezane z 
nogometnimi nalepkami, ki so bile v času nogometnega 
prvenstva med mladimi zelo priljubljene. Namen pobude je bilo 
grajenje skupnosti znotraj mladinskega centra in spodbujanje 
komunikacije med mladostniki. S projektom je mlade, ki se 
manj vključujejo v aktivnosti mladinskega centra, uspešno 
vključila v program in se jim približala skozi načrtovane 
aktivnosti.
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Veseli december v Mladincu
Mladi praktikant je v decembru organiziral teden 
aktivnosti, s katerim je prispeval k prazničnemu vzdušju v 
Mladih zmajih Bežigrad. Namen projekta je bilo grajenje 
skupnosti, spoznavanje in povezovanje med mladimi v 
mladinskem centru. Celotedenske aktivnosti so doprinesle 
k pozitivni in vključujoči klimi dnevnega centra.

Razstava Harunovih risb
Redni obiskovalec ČMC Zalog, Harun, je pod mentorstvom 
prostovoljke Nežke pripravil razstavo risb, ki jih je ustvaril 
doma in tako mladim predstavil svoj hobi, hkrati pa želel k 
pripravi razstave spodbuditi tudi druge mlade umetnike.

Ne hodi po mojih stopinjah
V ČMC Šiška je na pobudo rednega uporabnika nastala 
podporna skupina Ne hodi po mojih stopinjah. Namen skupine 
je lajšanje stiske ter dajanje in grajenje vrstniške podpore pri 
življenjskih izzivih. Gre za “peer to peer” skupino, katero je 
s svojo prakso podprl tudi študent zadnjega letnika gestalt 
terapije. Poleg pogovora so uporabljali kreativne medije, kot 
so risanje, glina, izdelava plakata, pisanje poezije. Srečanja 
so potekala izven delovnega časa, s čimer smo udeležencem 
ponudili varen in miren prostor, kjer so se lahko pogovarjali o 
svojih življenjskih izzivih.  

Rotting Wood snemanje demo skladbe
Mladostniki skupine Rotting Wood so posneli svojo prvo 
avtorsko demo skladbo v ČMC Črnuče in dobili izkušnjo, kako 
je snemati v studiu z glasbenim producentom. Pod taktirko 
glasbenega producenta Luke Peršolja je nastala skladba Sorry 
for the holes.

Random
Je razstava, ki je ponujala pregled dosedanjega raznolikega 
ustvarjanja rednega obiskovalca ČMC Šiška. Od kvačkanja, 
risanih risb do fotografij. S svojo razstavo je želel opozoriti na 
pomembnost samoučenja in preživljanja svojega prostega 
časa z ustvarjanjem. 

Spomladanska osvežitev
Urejanje, čiščenje in DIY prenova mladinskega centra Šiška s 
strani redne uporabnice. 

Foto Monday
Praktikantka je v Šiški organizirala delavnice fotografiranja 
s pametnim telefonom na različne tematike. Prav tako je 
pokazala trike, kako fotografije kar najbolje obdelati in pripraviti 
za objave ali razvijanje. 

Cup of School
Fotografska razstava črno belih fotografij srednješolca 
skozi objektiv učenca/dijaka. Končni izdelek so knjižice 
ZIN s fotografijami mladega fotografa. Obisk otvoritve 
razstave je bil velik (30 ljudi). 

Spanish Friday
Praktikantka iz Španije je v ČMC Šiška organizirala tečaj 
osnov španščine na zabaven in drugačen način. Pripravila 
je različne kvize, s katerimi smo spoznavali Španijo in 
njene prebivalce. Vsako drugo srečanje smo pripravili 
tipično špansko jed. 

Šiška El Classico
Šiška El Classico je nastal na pobudo naših rednih 
uporabnikov in vodje nogometne ekipe Šiška Sirnica. Izvedli 
smo dve tekmi v letu 2022, v spomladanskem in poletnem 
času, proti NK Šiška in obakrat slavili. List Zlate monstere 
ostaja v ČMC Šiška do naslednjega obračuna. Dogodka 
sta bila obiskana s strani staršev mladostnikov obeh ekip, 
obiskovalcev ČMC Šiška in okoliških sosedov. Z derbiji bomo 
nadaljevali tudi v letu 2023 v želji, da tekme Šiška El Classico 
postanejo tradicionalne športne prireditve ČMC Šiška.

Kratki film Umetnost izbire
Med poletnimi počitnicami so se mladostniki ČMC Šiška 
preizkusili v vlogah scenaristov, snemalcev, igralcev, 
organizatorjev dela, montažerjev. Posneli so kratki mladinski 
film, Umetnost izbire. Poglobili so se v teme, ki rezonirajo z 
mladimi in počitnice izkoristili za razvijanje svoje kreativnosti, 
si nabrali novih izkušenj in nam postregli s kratkim filmom, 
vrednim ogleda. Film je v drugi polovici leta 2022 doživljal 
distribucijo s prijavljanjem filma na  festivale in vključevanje v 
kinematografe (Kinoteka). 
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Secret Admirer (skriti oboževalec)
Mladinska pobuda uporabnice iz Španije, ki je povezala 
uporabnike med sabo, ko so kot anonimni pošiljatelji pisem in 
sporočil v pisemski predal pred ČMC-jem pustili sporočila o 
kvalitetah svojega skrivnega oboževalca.

Kitarski recital 
Nastop mlade glasbenice in prozaistke. Mladinska pobuda je 
nastala kot zaključek šolskega leta. Namen mladinske pobude 
je bil ustvariti mini proslavo za vse odličnjake in tiste, ki bi to 
rabi postali. Osnovnošolka, ki je prispevala k vsebini dogajanja 
v centru je predstavila svojo avtorsko kitarsko glasbo.

Poglej vase
Sklop več interaktivnih delavnic v ČMC Šiška, ki nam jih je 
pripravila študentka Pedagoške fakultete. Vsaka delavnica 
je izhajala iz različnih metod in tehnik samospoznaja in 
osebnostne rasti. 

Pekovski petki z Evo
Slaščičarske delavnice študentke socialne pedagogike, ki 
je s svojimi delavnicami o peki slaščic ustvarila most do 
uporabnikov prostora. 

Razstava Seascape
Slikanje mladega umetnika in končna razstava v galerijskem 
prostoru ČMC Šiška. Osnovnošolec, ki zaključuje osnovno 
šolo je s svojo mladinsko pobudo ustvaril serijo slik, naslikanih 
na platno, ki jih je kasneje tudi slavnostno otvoril. Serija slik 
nosi podobe seascape-ov povzetih po fotografijah.

Haloween Party
Sklop umetniških delavnic – izdelovanja umetnih ran. Dijakinja 
je v Šiški predstavila udeležencem tehnike ustvarjanja umetnih 
ran, ter spretnosti body arta. Udeleženci so  pod mentorstvom 
dijakinje ustvarili kostum in rane za noč čarovnic.

Vesel božič Čamac
Praktikantka iz Pedagoške fakultete se je z mladimi iz Zaloga 
namenila za praznični čas ustvariti unikatno novoletno jelko. 
Vsak mladostnik je izdelal edinstveno kroglico, v katero je 
zapisal svoje misli in želje za prihajajoče leto. Skupaj so nato 
kroglice obesili in jih oblikovali v novoletno jelko, ki je krasila 
mladinski center.

Izdelava nakita 
Mladinska pobuda mlade uporabnice v ČMC Šiška. Pri 
dejavnosti izdelave nakita iz fimomase so sodelovali mlajši in 
starejši udeleženci. Vzdušje je bilo vsesplošno sproščeno in 
zabavno.

Igre brez meja
Igranje družabnih iger v formi tekmovanj. Namen mladinske 
pobude je bil ustvariti pozitivno in kakovostno druženje v 
mladinskem centru. Pobudnica mladinske pobude je želela, 
da je uporabniki aktivirajo tudi k igranju namiznih iger zato je 
izbrala metodo igranja v obliki tekmovanja z zmagovalcem.

Grill žur za mlade
V začetku poletja sta mladi praktikantki organizirali 
spoznavanje, druženje in povezovanje mladih na novi lokaciji 
mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago v Sostrem. 
V poletju smo se zaradi prenove šole, začasno premaknili 
za Zadružni dom v Sostrem. Namen dogodka je bil s hrano, 
različnimi aktivnostmi, kot so body painting in družabne 
igre, seznaniti mlade z mobilnim mladinskim centrom in 
novo lokacijo. Praktikantki sta želeli poskrbeti za sproščeno 
vzdušje, za povezovanje mladostnikov med seboj in spodbuditi 
samoiniciativnost mladostnikov pri sooblikovanju programa.
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 A.2.2.3. Ad hoc projekti

Koordinator glede na prepoznane potrebe in/ali na pobudo 
mlade osebe ali skupine pripravi projekt. To je fleksibilni del 
programa mladinskih centrov, kar omogoča upoštevanje 
aktualnih potreb mladih. 

Cuker na cuker - Palača Cukrarna 
V aprilu smo v sodelovanju z Zavodom TiPovej organizirali 
posvet na temo Palače Cukrarna, oziroma kako oplemenititi 
prostor, vsebine in skupnost osrednjega mladinskega centra 
v Ljubljani. Ključno vlogo so imeli mladi, njihove želje, 
interesi, potrebe in ideje. Leto 2022 je namreč Evropsko leto 
mladih, v okviru katerega z veseljem oznanjamo snovanje in 
gradnjo osrednjega mladinskega centra v Palači Cukrarna.

Čamcevanje
Čamcevanje v Zalogu pomeni praznovanje prostorov, ki 
so nam na voljo, prostovoljcev, s katerimi sodelujemo in 
mladih, ki prihajajo k nam. Tudi letos smo pripravili pestre 
aktivnosti, ki so vključevali vse, kar praznujemo. Prvi dan 
je prostovoljka Danijela z mladimi pripravila mini sadne in 
čokoladne tortice, s prostovoljcem Francijem pa smo se 
učili uporabe 3D tiskalnika. Drugi dan smo si vzeli čas za 
urejanje okolice in pripravo vrtnega pohištva na uporabo 
v toplejših mesecih. Zadnji dan praznovanja smo namenili 
turnirju v video igri CS:GO in v dvorani gostili Kavč festival, 
kjer so mladi lahko občudovali abstraktne plesne gibe 
Ryuza Fukuhare in prisluhnili spremljevalnim glasbenikom.
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Uradna himna Mladi Zmaji
V sklopu programa Basement smo ob koncu aprila zagnali 
projekt “Uradna himna” z namenom, da bi mlade ustvarjalce 
spodbudili k snovanju skupnega glasbenega izdelka. 
Na projektu so sodelovali člani treh glasbenih skupin, ki 
pri nas redno vadijo, producent Rok Molnar, pevka Sara 
Jeremič in nekateri koordinatorji. V prvi fazi projekta smo 
komponirali skladbo in soustvarili aranžma. Druga faza je 
bila namenjena snemanju inštrumentov, postprodukciji in 
dodelavi besedila. V finalni fazi smo posneli posamične 
vokaliste, oblikovali pa smo tudi dva manjša zbora. Tekom 
ustvarjalnega procesa je agenda po uradni himni splahnela, 
tako da končnega izdelka ne moremo označiti za himno, 
gre pa vseeno za zelo kvalitetno, poslušljivo, mladostniško 
popevko. V decembru 2022 je pesem Zmajevka dobila tudi 
videospot, čigar premiero načrtujemo v spomladanskem 
času. 

Ulična umetnost v Črnučah – 1. del  
V decembru 2022 smo s pričetkom delavnic mozaika pod 
taktirko Urške Ambrožič Potočnik, mojstrice te starodavne 
obrti, tudi uradno zagnali dvodelni projekt Ulična umetnost 
v Črnučah. Predhodno smo pridobili dovoljenje MOL za 
poseg na zunanjo steno pred vhodom v ČMC, kjer se je že 
nekaj časa nazaj pojavila poslikava zmaja. Ta predstavlja 
izhodišče projekta. Poslikavo zmaja bomo v prvem delu 
projekta nadgradili – po zmajevi silhueti izdelali mozaik. 
Delavnice so se deloma odvile v decembru, preostanek pa 
se bo izvedel še v prvi tretjini leta 2023. S tem projektom 
se Mladi zmaji vključujemo v 15. izvedbo Ljubljanskega 
festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. 

Delavnica z Mestom žensk
Namen delavnice je bil spodbujanje aktivne razprave 
o (ne)enakosti spolov in zgodovini bojev za pravice 
žensk. Spodbujali smo razprave o (ne)enakosti spolov: 
močnejše zaznavanje spolnega razlikovanja, predvsem 
strukturnih (političnih, ekonomskih, zgodovinskih) vzrokov 
za neenakost ter spoznavanje pozabljenih ustvarjalk, 
znanstvenic in izumiteljic. Mladi so bili aktivno udeleženi 
pri ogledu videev in pri debati, skozi katero so krepili 
veščine razpravljanja in argumentiranega zagovarjanja 
stališč

Polepšajmo in razveselimo dneve naših borcev 
na Pediatrični kliniki Ljubljana
Decembra 2021 je zaživel projekt mlade osebe, namenjen 
zbiranju igrač za otroke na pediatrični kliniki v Ljubljani. V 
času med 20. 12. 2021 in 14. 1. 2022 smo v mladinskih 
centrih Mladih zmajev zbirali igrače za vse oddelke 
pediatrične klinike in prostovoljne prispevke, namenjene 
nakupu družabnih iger za onkološki oddelek. Skozi 
zbiralno akcijo smo želeli popestriti dneve otrokom, ki na 
pediatrični kliniki preživljajo več časa. Prijetno presenečeni 
smo bili nad količino podarjenih igrač in knjig, zaradi česar 
smo imeli poleg pediatrične klinike v Ljubljani priložnost 
obdariti tudi klinike na Jesenicah, Ptuju in v Izoli. 

40

41



38 Letno poroči lo 2022

Karate v Čamcu
Na pobudo mladih smo športnim aktivnostim, ki se že 
odvijajo v mladinskem centru, dodali novo veščino – 
karate. Povezali smo se s Karate klubom Grade iz Fužin 
in organizirali redne treninge karateja v ČMC Zalog z 
namenom spoznavanja veščine, izboljšanja športne 
kondicije, discipline in posledično izboljšanje uspeha v šoli 
ter z namenom, da se mladi naučijo konflikte razreševati na 
miren način. 

Možgančkov laboratorij
Simon Gantar, ki je pri Mladih zmajih že izvajal dobro 
obiskane delavnice Svedralnice, je tokrat za mlade 
pripravil paketa, preko katerih so mladi krepili ročne 
spretnosti in se spoznali z novo tehniko ustvarjanja – s 
tehniko sitotiska in z namiznim magnetnim nogometom. 
Vsak od paketov je vključeval material in orodje, potrebno 
za sestavo. Pakete smo v enotah uporabili kot izziv za 
skupino mladih, preko katerega smo spodbujali timsko 
delo, s tem sposobnost izražanja, dogovarjanja in 
razdelitve nalog, sposobnost uporabe znanja in tehnologije 
ter sposobnost uresničevanja svojih zamisli skozi 
ustvarjalnost. 

Mladi zmaji x Flow Ramps skejterske delavnice
Ob koncu leta 2022 smo moči združili Ulični zmaji in 
društvo Flow ramps ter v sodelovanju z mladimi (predvsem 
iz ČS Vič) pripravili projekt serije skejterskih delavnic pod 
Fabijanijevim mostom. Projekt je bil izjemno uspešen, saj 
se je na vsaki novi delavnici pridružilo vsaj nekaj novih 
mladostnikov, ki so se želeli naučiti veščin skejtanja. S 
projektom bomo nadaljevali tudi naslednje leto, saj želimo 
vzpostaviti dober odnos med mladimi, ki obiskujejo skate 
prizorišče in lokacijo nastajajočega Centra mladih Ljubljana.

Predeluj, ne kupuj! 
Dogodek Šiška praznuje je nastal z namenom, da 
proslavimo 15 let ČMC Šiška. Praznovanje je pozitivno 
vplivalo na samopodobo uporabnikov, saj smo jim z 
zabavo izkazali, kako hvaležni smo za njihova dela in čas, 
ki ga preživijo v centru. Praznovanje je okrepilo vezi med 
uporabniki in koordinatorkami. K organizaciji praznovanja 
so prispevali uporabniki sami, s čimer so okrepili veščino 
oblikovanja odnosov, krepitve socialnih vezi, komunikacijo 
z drugimi in spoznavanje svoje vloge. Praznovali smo v 
jesenskem duhu. V Zeleni dnevni sobi se je odvil pravi 
kostanjev piknik in prižig lampijončkov v znak osvetljevanja 
15-letnice. V notranjosti centra pa je bil prostor namenjen 
mladim, ki so si sami ustvarili svoj žur.

Delovna sobota v Kinu Šiška
Šiška Open je bil letos preoblečen v dogodke Delovne 
sobote v Kinu Šiška. Namen udeležbe na dogodku je bil 
predstavitev glasbene opreme ČMC Šiška in promocija 
rednega programa mladinskega centra, s poudarkom na 
promociji Glasbenih sred, Šiškarskih ARTišnic in Mladih 
zmajev.

Mladi zmaji na sejmu Narava Zdravje
Mladi zmaji smo se na povabilo mesta in v okviru MOL-ove 
četrti predstavili na sejmu Narava Zdravje. Namen naše 
predstavitve je bil širši javnosti, predvsem pa populaciji 
mladih, predstaviti program Mestnega inkubatorja in jih 
navdušiti za aktivno soustvarjanje z nami. 

Filmska šola Mladi zmaji
Poleti 2022 smo v ČMC Šiška pričeli z izvajanjem 
pilotnega letnega programa Filmske šole Mladi zmaji. 
Filmska šola udeležencem omogoča pridobivanje znanj 
s področja filmskih umetnosti in praks.  Po zaključku 
šolskega leta bodo udeleženci FŠ Mladi zmaji s pomočjo 
mentorja usposobljeni za ustvarjalno delo in delo pri 
izvedbi dokumentacije s pomočjo videa in igranega filma. 
Izvedba programa Filmska šola Mladi zmaji se usmerja k 
individualnemu pristopu, v sklopu katerega se oblikujejo 
tudi skupinske dinamike. Program namerava opolnomočiti 
udeležence za lažje odločanje pri nadaljnji karierni poti 
oziroma prispevati k pridobivanju multimedijskih veščin za 
višjo kvaliteto življenja. 
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Opolnomočimo mlade: Varno nočno življenje
Delavnice v sodelovanju z društvom Ekvilib smo organizirali 
v vseh enotah Mladih zmajev z namenom opolnomočiti 
in informirati mladostn-ice/ike o spolnem nasilju. Kako ga 
prepoznati, reagirati in kaj storiti v primeru, če se le to zgodi 
z osredotočanjem na nočno življenje, kjer raziskave kažejo, 
da do spolnega nasilja velikokrat pride. 

Dan za spremembe: Dobrodošli v Kašlju!
Na dan za spremembe, dan vseslovenske prostovoljske 
akcije, smo na Skupnostnem centru Borc organizirali 
dogodek, ki je prebivalcem Kašlja ponudil možnosti za 
spremembo, ki so jo lahko doprinesli sami. Prebivalce smo 
z dogodkom želeli med seboj še bolj povezati in aktivirati 
v lokalni skupnosti, nenazadnje pa jim tudi približati teme 
kot so trajnost, pomen skupnosti, solidarnost in freestyle 
kulturo.

KUL-TURA med bloki
Za izvedbo projekta KUL-TURA MED BLOKI skozi Art Yard 
in Freestyle Show v Štepanjskem naselju smo se odločili, 
ker v soseski zaznavamo manjko kulturnih vsebin. Bistvo 
in vrhunec programa bo počastitev/obeležitev 8. februarja, 
kulturnega praznika, kar bomo izvedli na specifičen in 
prepoznaven ulično-gledališki način – tega si ljudje najbolj 
zapomnijo, saj kultura povezuje prav vse. V ČS Golovec 
(kjer že je vzpostavljen teren Uličnih zmajev) se bo v 
prvi polovici naslednjega leta odprl nov četrtni mladinski 
center. Fokus projekta je na promociji prihajajočega MC-ja, 
povezovanju sosedov in osveščanju o raznolikosti soseske 
Štepanjsko naselje. 

Mladi zmaji na sejmu Narava Zdravje
Mladi zmaji smo se na povabilo mesta in v okviru MOL-ove 
četrti predstavili na sejmu Narava Zdravje. Namen naše 
predstavitve je bil širši javnosti, predvsem pa populaciji 
mladih, predstaviti program Mestnega inkubatorja in jih 
navdušiti za aktivno soustvarjanje z nami.

Šiškarski novoletni kičeraj
Okrasitev ČMC Šiška je v letu 2022 potekala s pomočjo 
več ustvarjalnih delavnic. Uporabniki so izdelovali okraske 
in z njimi okrasili ČMC. Spoznavali so kulturne običaje, ki 
jih imajo različni narodi ob praznikih. Na zaključni delavnici 
so pekli piškote in rajali v prazničnem vzdušju. 

Šiškarska ARTišnica
Četrtek je bil dan za ustvarjanje v ČMC Šiška. Daša Štrbenc 
je mladostnikom predstavila različna moderna umetnostna 
obdobja in likovne tehnike, ki so se tekom umetniških gibanj 
razvile. Na vsakem srečanju smo obravnavali eno izmed 
izbranih umetniških obdobij, jih na kratko spoznali in nato 
ustvarjali v podobnem likovnem slogu.
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A.2.2.4. Večletni programi zavoda

Mestni inkubator je program za uresničevanje idej mladih, 
preko katerega podpiramo mlade od 18. do 29. leta pri 
spreminjanju idej v projekte. Program je vzajemna učna 
izkušnja za udeležence in izvajalce. Zasnovan je z mislijo, 
da udeležencem pomaga začrtati pot do življenjske in 
profesionalne izkušnje. Program Mestnega inkubatorja je 
sestavljen iz delavnic, mentorstva in finančne podpore za 
aktivne mlade, ki s svojimi idejami izboljšujejo kakovost 
življenja in prispevajo v skupnost. 

S programom nagovarjamo mlade, ki dajejo mestu ideje in 
ustvarjalne rešitve za skupnost, mlade, ki vidijo možnosti 

6. SEZONA MESTNEGA INKUBATORJA 

Idejalisti in ideje generacije 2021/2022

Tamara Mihalič: BOCA
Projekt, ki ozavešča o problemu velike količine plastičnih 
odpadkov in pomenu pitne vode.
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A.2.2.4.1. Mestni inkubator

sprememb in si želijo aktivno sodelovati v načrtovanju 
prihodnosti mesta. Mestni inkubator je ekosistem, ki skozi 
ambiciozne ideje povezuje mlade in mesto na vseh nivojih 
organiziranja.
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Kristjan Hacin: Glasbeno opismenjevanje 
mladine
S projektom dvigujemo glasbeno opismenjevanje mladine. 
Razvijamo kritičnost poslušanja glasbe in objektivno 
poslušanje glasbe vseh žanrov.

Tjaša Založnik: Konec študija, ni panike!
Po zaključku študija se mladi znajdejo v novi, negotovi 
situaciji. Srečamo se z vprašanji kaj pa zdaj, ko nimam več 
študentskega statusa, zavarovanja? Namen projekta je, da 
vse koristne informacije zbere na kup. 

Teodora Švet: Naj sosed ne bo neznanec
Medsosedski odnosi iz leta v leto izginjajo, odtujenost drug 
do drugega je zaradi epidemije še globlja. Projekt stremi k 
izboljšanju teh razmer s pomočjo team building aktivnosti v 
treh blokovskih skupnostih.

Anja Ropoša: Urbano hoopanje
Spodbujanje kreativnega preživljanja prostega časa. 
Hulahupanje je ustvarjalna aktivnost, ki združuje miselne in 
gibalne elemente ter odklene posameznikovo kreativnost.

Mia Radović: Zgrabi za info!
Projekt ozaveščanja študentov_študentk, dijakov_dijakinj 
kako ravnati v primeru spolnega nadlegovanja na delovnem 
mestu v okviru študentskega dela in kako ga preprečiti.

Leja Mesec: Avant-garde plesna predstava
Plesni projekt Avant - garde združuje plesalce, ki prihajajo 
iz različnih krajev, plesnih stilov in pogledov na plesno 
umetnost. Namen projekta je združevati raznolikost in 
ustvarjati plesno skupnost.

Blaž Kavčič: Čuječa soba
Projekt, sestavljen iz delavnic čuječnosti, na katerih so 
udeleženci preko uvodne meditacije in osredotočenja na pet 
čutov vadili prisotnost v sedanjem trenutku. 

Klara Veteršek: Art for forest – nedeljski koncert 
za dober namen
Projekt, ki glasbo in koncerte postavlja v zelene prostore 
Ljubljane in privablja mimoidoče. Zbrani prispevki so 
namenjeni društvu, ki skrbi za sajenje novih rastlin v mestu.

Tina Zajšek: Kam v Tivoli po pomaranče
Prostorsko stisko tabornikov smo rešili z obnovo 
neuporabnega kletnega šolskega prostora in premičnim 
kontejnerjem - rastlinjakom v Tivoliju!

Izak Hudnik: Glasba gre v svet
Poslanstvo programa je razvijanje sposobnosti občudovanja 
in razumevanja lepote ter negovanje človeškega pristopa 
do komorne glasbe. Ansambel za klasično glasbo sodeluje 
s študenti in brezplačne koncerte prireja za skupine, ki jim 
takšna glasba ni na dosegu roke.

Nina Goropečnik: Pita projekt
Platforma namenjena razstavljanju in raziskovanju lastne 
prakse. Podporni projekt prihajajoči razstavi vizualnih 
umetnic v galeriji Alkatraz. Delavnica izdelovanja zina z 
namenom promocije razstave.

Neja Tekavec: Ali zajtrkuješ?
Pripravljanje zdravih obrokov in pogovori o zdravi prehrani. 
Projekt želi mlade spodbuditi k uživanju zajtrkov, večjih 
količin sadja in zelenjave ter manjšemu uživanju predelanih 
živil. Raziskave kažejo, da  ⅓ mladih med tednom ne 
zajtrkuje.

Ana Radulović: Ostajam v stiku
Učenje sproščanja skozi gib in ples. Projekt, v katerem 
se naučimo poslušati svoje telo in odkrivati nove smeri 
skozi psihologijo giba in meditacijo. Ples je veliko več kot 
koreografija in naučeni koraki. Lahko je način izražanja, 
ustvarjanja in sproščanja. 
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7. SEZONA MESTNEGA INKUBATORJA 

Drugo polletje je bilo namenjeno pripravi natečaja nove, 
sedme sezone Mestnega inkubatorja 2022/2023. Natečaj 
je bil odprt od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2022. Prijavilo se je 
23 mladih. Povprečna starost prijavljenih je bila 25 let. 
V program delavnic je vsebinski odbor izbral 17 idej. 
Po uspešno opravljenih delavnicah je 12 udeležencev 
pravočasno oddalo projektne načrte. Izmed njih je komisija 
izbrala 10 projektnih načrtov za financiranje in izvedbo v 
letu 2023. 

Idejalisti in ideje generacije 2022/2023

Christian Hladky Turk: Puzly-Puzli
Kot navdušenca nad sestavljankami sta Christian in 
sodelavec pogrešala prisotnost sestavljank z inovativnimi 
umetniškimi motivi na trgu. Odločila sta se začeti svoje 
lastno podjetje Puzly Puzli, katerega cilj je izdelava 
sestavljank z motivi, ki so nastali v sodelovanju z lokalnimi 
umetniki.

Luka Jager: Zgodba tvoje knjige
V Sloveniji smo kljub prizadevanjem različnih organizacij in 
odličnih projektov še vedno na samem repu med številom 
prebranih knjig na prebivalca v Evropi. Zgodba tvoje knjige 
je projekt promocije branja, širjenja literature in povezovanja 
ljudi.

Alja Poharc: Brunch Queen – S prehrano do 
boljšega počutja
Delavnice, namenjene vsem, ki se želijo naučiti priprave 
zdrave prehrane in izvedeti kaj več o prehrani, saj 
vključujejo predavanja o zdravi prehrani in zakaj se je 
potrebno prehranjevati uravnoteženo. 

Zala Hrastar: Zale iz omare
Zale iz omare bi bil prostor, ki redefinira lastništvo. Ljudje bi 
med sabo izmenjevali oblačila po principu prinesi-odnesi, 
obdrži za en teden, mesec ali za vedno, razvili bi sistem 
izmenjave z zbirnimi točkami.

Pia Škulj: PSIHOPOMP: Stopi v neznano
Namen je tako preventivna kot kurativna podpora v obliki 
vodenih vizualizacij, sproščanja, 
transov v zvočno opremljenih prostorih MOL-a. Vizualizacije 
vsebujejo psihosintezne elemente, simbole in sugestije 
podprte z npr. Jungovo in Assagiolijevo psihološko teorijo.

Jaka Godunc, Blaž Kavčič, MIha Lukman: Soba 
osvobajanja
Delavnica, namenjena vzpostavljanju varnega, sproščenega 
in vključujočega prostora, ki odpira teme kot so travme 
in čustva. Podprto s teorijo o čustvih, o tem zakaj je 
destruktivno le-ta tlačiti in odvračati pozornost od njih.

Urška Supej: Narodno-feministični videospot
Videospot za feministično satiro skladbe ‘Country Club at 5’ 
kantavtorskega banda 3:rma.
Videospot bo predstavljal dualnost – kontrast med starim in 
novim. Med feminizmom in arhaično vlogo žensk ter med 
slovensko narodno kulturo in modernim mestnim okoljem.

Tina Trivunović: LJmuska!
Po Ljubljani bi na primernih lokacijah postavili manjše 
preproste odre, kjer bi glasbeniki lahko sami ali v skupini 
igrali ter vadili. Tako bi glasbenikom ponudili možnost 
igranja pred ljudmi in na prostem, ostali pa lahko uživajo v 
glasbi, ko gredo mimo ali pa se ustavijo in prisluhnejo.

Severin Hutinski: Razširjanje zavedanja
Razširjanje zavedanja skozi raznovrstne delavnice, ki bi 
temeljile na izkustvenem učenju, dihalnih in meditacijskih 
tehnikah. Delavnice bi razdelile na več sklopov, ki 
predstavljajo različne nivoje zavedanja (zavedanje sebe, 
tehnologije, kolektivnosti, sistema in okolja/narave), v katera 
smo vsi vpeti. 

Miha Lukman: aRt Peddler
Gre za dobrodelno galerijo z NFT twistom. Gre za 
povezovanje tržnega potenciala kulture za dobrodelne 
namene, ki hkrati pomaga umetnikom, da se udejstvujejo 
in so bolj prisotni v prostoru, ki ga oblikuje družba z svojimi 
potrebami in trendi, poleg tega pa implementira tehnologijo, 
ki bo doživela močan razcvet v prihajajočem desetletju.

Severin Hutinski: Razširjanje zavedanja
Razširjanje zavedanja skozi raznovrstne delavnice, ki bi 
temeljile na izkustvenem učenju, dihalnih in meditacijskih 
tehnikah. Delavnice bi razdelile na več sklopov, ki 
predstavljajo različne nivoje zavedanja (zavedanje sebe, 
tehnologije, kolektivnosti, sistema in okolja/narave), v katera 
smo vsi vpeti. 
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Radio Eter je internetni učni medij za mlade, ki je z vpisom 
v razvid medijev uradno začel delovati marca 2022. Kot 
produkt strukturne in vizualne transformacije predhodnega 
medija, Radia Basement, se uveljavlja kot neodvisen medij. 
Njegova osrednja funkcija je mobilizacija in integracija 
mladih prek ustvarjanja izobraževalnega in razvedrilnega 
radijskega programa. Medij deluje po principu mladi za 
mlade, saj program in vsebine pripravlja skupina mladih 
novinark in novinarjev, poznavalcev kulture in glasbe, ki 
s svojimi oddajami gradijo dialog z mladimi in prakticirajo 
radio kot orodje za manifestiranje kulture mladih in 
spodbujanje koherentnosti mladih v skupnosti. S svojo 
vsebino pokrivajo štiri pomembna področja: glasbo, kulturo, 
družbeno-politični položaj in življenje mladih.

Reorganizacija
Pri pripravi programa od ideje do izvedbe trenutno 
sodeluje 7 članov, od tega 5 ustvarjalcev vsebin, tehnik in 
urednica. S podporo mentorice opravlja funkcijo odgovorne 
urednice z mandatom v.d-jevsta, pomočnica urednice, ker 
je na svetu zavoda potrjena odgovorna urednica/študentka 
Mojca Jevšek, z dnem 31. 10. 2022 predlagala prenehanje 
veljavnosti dogovora, s čimer se je javni zavod strinjal, 
zato smo podpisali Sporazum o prenehanju dogovora o 
opravljanju začasnega in občasnega dela. 
Pomemben del strukture mladinskega medija je 
mentorstvo, ki pa je ob odpovedi koordinatorja v ČMC 
Črnuče bilo prešibko prisotno in zato je posledica 
padec kakovosti delovanja ter predvsem izguba vizije in 
razumevanja poslanstva. Temeljna ugotovitev je, da mladi 
(študenti), kljub temu, da že delujejo tudi profesionalno, 
potrebujejo podporo, tako v znanju, izkušnjah kot v 
voditeljstvu. 
V novembru smo angažirali Tadejo Bučar, ki je izkušena 
mentorica in komunikologinja, da izvede reorganizacijo 
in postavi temelje za novo obdobje mladinskega radia. 
Na podlagi temeljite analize in evalvacije, smo pričeli 
s preoblikovanjem ekipe in delovanja medija. Zaradi 
ugotovljenih rezerv na področju delovanja ekipe, 
kadrovskih sprememb, upada poslušalstva se je notranja 
struktura delovanja Radia Eter začasno spremenila. 
V omenjenem obdobju smo svojo energijo usmerili v 

Statistika:
V letu 2022 je spletno stran www.radioeter.net obiskalo 
5.305 uporabnikov, od tega je bilo 2.798 novih 
obiskovalcev. Povprečen čas, ki ga preživijo na spletni 
strani je bil 7 minut in 36 sekund. Največ obiska smo imeli 
v začetku aprila, ta je potem rahlo upadel, a je decembra 
ponovno narasel na primerljivo raven z aprilom. Do 
spletne strani uporabniki najpogosteje dostopajo preko 
brskalnika Google (1.550), sledi mu Instagram (1.268), 
nato pa Facebook (971). Nekaj obiskov imamo tudi preko 
intrazate.ljubljana.si (257). Večina uporabnikov dostopa 
do spletne strani preko telefona (68 %), v manjšini pa 
preko osebnega računalnika (32 %). Največ obiskov 
spletne strani beležimo ob torkih in četrtkih, ko izhajajo 
naše vsebine, kar je pričakovano. Večina uporabnikov je iz 
Slovenije (4.831), nato ji sledi Hrvaška (112), Amerika (82), 
Češka (53), Portugalska (47) in Italija (33).  
Radio Eter v sklopu svoje mesečnega načrta pripravi 
približno 8 radijskih oddaj in najmanj 4 spisana besedila 
oz. prispevke (recenzije, članki ipd.). V letu 2022 je ekipa 
pripravila 96 medijskih prispevkov. Trenutno izhajajo 
kulturne oddaje: Poetnica, Odprta scena, Recenzije, 
Branja, glasbene oddaje: Narativna playlista in Kulturama 
ter družbeno-politične oddaje: Izpovedi. 
Na družbenih omrežjih, specifično na Instagramu, ki je 
sekundarni komunikacijski kanal, je Radio Eter vsake tri 
mesece dosegel okoli 1.500 uporabnikov, na mesečni 
ravni pa okoli 100 neposrednih interakcij. 
Radio Eter je največkrat omenjen in referiran predvsem 
na družbenih omrežjih v sklopu partnerstev, največ z 
organizacijami in institucijami kot so Kinodvor, Kino Šiška, 
Mladi za podnebno pravičnost in Inštitut 8. marec. Radio 
Eter je bil naveden kot sponzor pri projektu Špil Liga 
(Kino Šiška) in kot medijski sponzor InterCity konference. 
Predstavitveni članek Radia Eter je bil objavljen tudi 
na spletni strani Mladih Zmajev. Prav tako je medijsko 
pokrival mednarodno konferenco o duševnem zdravju 
Mladost je (ni) norost – V odnosih smo ljudje, Nacionalni 
posvet mladinskega dela in črnuški festival Novi začetki. 
V decembru je sklenil partnerstvo z MOVIT-om, v sklopu 
katerega je medijsko pokrival dogodek ob njihovi 25. 
Obletnici in pripravil medijsko kampanijo za promocijo 
programa Erasmus+. 

stabilizacijo ekipe ter predrugačenje vsebin. V marcu 2023 
planiramo zaključiti obdobje reorganizacije in svetu zavoda 
predstaviti predlog za imenovanje novega urednika, 
s programom dela in strateškim načrtom za prihodnje 
dveletno obdobje. 
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Počitniški program je časovno usklajen s termini 
šolskih počitnic. Namenjen je mladim med 10. in 29. 
letom in vključuje prostočasne izlete, počitniške šole, 
tabore, festivale ter najrazličnejše dogodke. Pri pripravi 
počitniškega programa izhajamo iz pobud mladostnikov, 
s čimer jim omogočamo aktivnosti, na katerih razvijajo 
svoje potenciale, hkrati pa organiziramo tudi cenovno 
težje dostopne komercialne aktivnosti, na katerih se mladi 
zabavajo in spoznavajo sovrstnike. 

V letu 2022 smo ponovno sodelovali z mladimi članicami 
ekipe SOMI, ki sta nas podprli pri izpeljavi vizualne 
podobe in Instagram promocije avantur. Proti koncu leta 
smo sklenili sodelovanje z mladim oblikovalcem in ga 
zadolžili za pripravo celostne grafične podobe ter izpeljav 
za posamezne avanture. Z novo podobo se je počitniški 
program tako predstavil že tekom Veselega zmajevanja. 
Poleg naštetega so bili mladi vključeni tudi v spremljanje 
aktivnosti, zlasti med poletno avanturo. 

Tekom štirih počitniških avantur in Veselega zmajevanja 
smo izvedli 55 aktivnosti, ki so trajale 526 ur. Na 
aktivnostih smo skupaj zabeležili 909 udeležencev in 22 
obiskov prostovoljcev. Aktivnosti so mladi fasilitirali v 
obsegu 70 ur oz. 13, 2 %.

Zimska avantura Mladih zmajev
V okviru letošnje Zimske avanture smo izvedli 6 aktivnosti: 
“Beža v pustnih barvah”, Kiparska delavnica”, “Smerokaz 
želja”, “Kino na zahtevo (ogledali smo si film Volk in Lev)”, 
“Preko Škocijanskih jam v Piran” in “Ognjena zastava”. 
Aktivnosti so imele skupaj 92 udeležencev in 6 obiskov 
prostovoljcev. Aktivnosti so mladi fasilitirali v obsegu 44,5 
ur oz. 16 %.

Prvomajska avantura Mladih zmajev
Letos so prvomajske počitnice obsegale zgolj tri delovne 
dni, zato smo organizirali le eno aktivnost. Prvič po letu 
2019 smo se odpravili v tujino, v italijanski adrenalinski 
park Gardaland. AktivnostI se je udeležilo 19 mladih, 
minila je brez obiska prostovoljcev in fasilitacije, izlet pa je 
poleg koordinatorja spremljala mlada oseba.

Zimska avantura Mladih zmajev
V okviru letošnje Zimske avanture smo izvedli 6 aktivnosti: 
“Beža v pustnih barvah”, Kiparska delavnica”, “Smerokaz 
želja”, “Kino na zahtevo (ogledali smo si film Volk in Lev)”, 
“Preko Škocijanskih jam v Piran” in “Ognjena zastava”. 
Aktivnosti so imele skupaj 92 udeležencev in 6 obiskov 
prostovoljcev. Aktivnosti so mladi fasilitirali v obsegu 44,5 
ur oz. 16 %.

Poletna avantura Mladih zmajev
V sklopu Poletne avanture smo izvedli 10 aktivnosti: 
2 izleta v Movieland, Sleep over na busih, Mepi tabor 
2022 –  Pot pod noge, Ustvari film –  multimedijski tabor, 
urbana tabora Zmaji v Zavetišču III. ter Zmaji v Zavetišču 
in Živalskem vrtu Ljubljana, Gibosfero, natečaj Hit betona 
in dogodek Biti mlad je zakon. Aktivnosti so imele skupaj 
740 udeležencev in 10 obiskov prostovoljcev. Aktivnosti so 
mladi fasilitirali v obsegu 17 ur oz. 4 %.

Jesenska avantura Mladih zmajev
Jesenska avantura zaradi prenizkega števila prijav ni 
bila realizirana. Organizirali smo dve aktivnosti, Izlet v 
pustolovski park Geoss in urbani tabor Zmaji v zavetišču: 
Slovar živalskega jezika. Prva aktivnost je zbrala 6 
(min. št. prijav je bilo 18), druga pa 5 (min. št. prijav je 
bilo 8). Presenetilo nas je zlasti nezanimanje za slednjo 
aktivnost, saj smo jo med poletno avanturo praktično 
dvakrat (z vsemi odjavami) zapolnili. Izkazalo se je, 
da jesensko obdobje ni bilo primerno za organizacijo 
tovrstnih aktivnosti, saj je bil tudi generalni obisk po naših 
enotah znatno nižji, na to ima zagotovo vpliv tudi narava 
praznikov, ki je bolj kot ne usmerjena v preživljanje časa v 
družinskem krogu.  

Veselo zmajevanje
V sklopu Veselega zmajevanja smo organizirali 5 
aktivnosti, solidarnostno akcijo, dve lokalno-skupnostni 
aktivnosti, adventni izlet in obisk sobe pobega. Preko 
solidarnostne akcije Božičkovo darilo smo s higienskimi 
pripomočki in sladkarijami obdarili 60 otrok. Adventnega 
izleta v Zagreb zaradi prenizkega števila prijav nismo 
izvedli, Sobo pobega smo uspeli izvesti trikrat (predvidene 
so bile štiri ponovitve), smo pa z njo uvedli nov način 
prijave na počitniške aktivnosti – že vnaprej oblikovane 
skupine mladostnikov. Prav tako je v vodo, zaradi 
objektivnih okoliščin, padla bežigrajska aktivnost Piškoti za 
prijatelje, uspešno pa se je izvedla tradicionalna zaloška 
aktivnost Čamac pluje in daruje. V Logbook smo zabeležili 
dve aktivnosti - Soba pobega in Čamac pluje in daruje. 
Aktivnosti sta imeli skupaj 43 udeležencev in 5 obiskov 
prostovoljcev. Aktivnosti so mladi fasilitirali v obsegu 8 ur 
oz. 57 %.
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Program individualne psihosocialne podpore je namenjen 
krepitvi duševnega zdravja mladih med 10. in 29. letom 
starosti. V prvi vrsti gre za podporo mladinskim delavcem, 
kadar se pri svojem delu srečujejo z mladimi v duševnih 
stiskah preko intervizij, individualnih posvetov, izdelavi 
načrta pomoči ipd. Na ta način mladi dobijo podporo za 
svoje težave v samem mladinskem centru ali na terenu, ne 
da bi jih bilo potrebno usmerjati kam drugam.

Kadar težave presegajo okvir mladinskega dela, nudimo 
individualne razbremenilne pogovore z mladimi ter skupaj 
z njimi poiščemo ustrezno pomoč v zunanjih organizacijah, 
institucijah ali strokovnjakih. Za razbremenitev in 
individualno podporo se lahko mladi obrnejo tudi na spletno 
svetovalnico na DigiMC. 

Upoštevati je potrebno, da sta bili do 1. 9., zaradi 
pomanjkanja kadrov na trgu dela delovni mesti za 
psihosocialno pomoč nezasedeni. Nujne naloge – urgentni 
primeri za izvajanje strokovne psihosocialne podpore za 
mlade in mladinske delavce v Mreži mladinskih centrov 
Ljubljana so v času do zapolnitve delovnih mest izvajali 
drugi sodelavci. 

Ekipa za mobilno psihosocialno svetovanje je v letu 
2022 izvedla 96 aktivnosti, od tega 48 individualnih 

razbremenilnih pogovorov z mladimi, 32 podpornih 
pogovorov oziroma svetovanj mladinskim delavcem, 12 
intervizij (s koordinatorji mladinskih centrov, ulično ekipo 
in 1 v sklopu izobraževanja Mladinsko za lajf), 4 krizne 
intervencije ob samomorilnem vedenju, spolni zlorabi in 
v situaciji brezdomnega mladostnika. V psihosocialno 
podporo je bilo vključenih 124 oseb, od tega 5 prostovoljcev 
(šteti so obiski).

V sobi “Svetovalnica” digitalnega mladinskega centra 
DigiMC je bilo v letu 2022 izvedenih 121 aktivnosti, na 
katerih smo zabeležili 361 obiskov mladih, opravljenih je 
bilo 167 ur fasilitacije mladih. Poleg tega je bilo opravljenih 
še 11 intervizij s prostovoljci znotraj svetovalnice, 2 kviza na 
temo duševnega zdravja in 3 vsebinski sestanki namenjeni 
razvoju svetovalnice in posodobitvi programa.
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Na hitrost današnjih sprememb se ni možno odzivati s 
starimi hirearhičnimi modeli. Možna rešitev so sodelovalni 
načini voditeljstva in delovanja. Voditeljstvo kot 
gostiteljstvo, s spretnostmi poslušanja in moderatorskih 
veščin, z upoštevanjem intuicije in stabilnimi viri. Zaupati 
procesu dela, ki daje prednost sodelovanju pred natančno 
definiranim pričakovanim rezultatom, terja pogum, zrelosti 
in prevzemanja odgovornosti vseh vključenih. 
 
Z željo, da pomagamo mladinskim delavcem ozaveščati, 
da so voditelji mladim, jim predajamo znanja, izkušnje 
in brusimo veščine, potrebne za voditeljstvo. Hkrati pa 
raziskujemo nove oblike voditeljstva, ki presegajo meje 
mladinskega sektorja.
 
Izvedli smo 3 vsebinske cikluse. Prvi del je nosil ime 
Voditeljstvo, ki temelji na ljubezni, drugi del Voditeljstvo, 
ki gre skozi želodec in tretji del cikla o voditeljstvu, ki ga 
za mladinski sektor ustvarjajo Mladi zmaji: Voditeljstvo, ki 
temelji na sočutju. Teorijo in prakso so prispevali: Ksenija 
Špilar Božič, Leon Magdalenc in Saša Kerkoš.
 
Sočutje, ki je temelj sodelovanja, ljubezni in dialoga, 
je temeljna vrednota, ki nas vodi v naslednje korake. 
S projektom širimo znanstveno opredelitev sočutja, 
raziskujemo vplive sočutja na vedenje, predvsem pa 
promoviramo načine voditeljstva, ki v center postavljajo 
človeka. V projekt smo vključili voditelje iz mladinskega 
sektorja in mladinske delavce. Rezultati so razglednice, 
plakat in je delovni zvezek za refleksijo namenjen mladim, 
mladinskim delavcem in širši javnosti. Vsebina delovnega 
zvezka je soustvarjena kot žetev delavnice Voditeljstvo, 
ki temelji na sočutju in njeni udeleženci so postali prvi 
ambasadorji sočutja: Nives Felič, MC Vič, Marko Pavlovič, 
MC Zagorje ob Savi, Tjaša Vidergar, MC Litija, Tinkara 
Koleša, Center za mlade Domžale in Ksenja Perko, Mladi 
zmaji. Skupina se širi po principu povabila in se redno 
dobiva na srečanjih preko katerih širi kroge sočutja. 
 
Projekt poteka na pobudo direktorice Ksenje Perko, 
ki odpira vprašanja voditeljstva v današnjem času in 
omogoča pretakanje znanja med sektorji.  
Pred nami je ultimativni cilj: Nov osrednji mladinski center 
CENTER MLADIH LJUBLJANA, ki bo v palači Cukrarna bo 
deloval na principu sočutja.
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V letu 2021 in prvih treh mesecih leta 2022 smo Mladi 
zmaji kurirali TAM-TAM-ovo Ulično galerijo na Vegovi 
ulici, v Ljubljani. V roke je bila dana mladim, da skozi 
svoja čutila prikažejo stanje družbe in jih izrazijo na 
plakatu. Dela za razstavišče na prostem smo (i)zbirali 
preko javnega natečaja Odnos. Vsak mesec je komisija, 
sestavljena iz 4-ih mladih profesionalcev (akademski 
slikar, grafičarka, fotograf in študentka komunikologije in 
mentor) izbrala najboljše tri, ki smo jih javnosti predstavili 
na Vegovi ulici v Ljubljani. Skupaj smo na natečaj prejeli 
142 del. Rezultat projekta je izbor 30 umetniških del, 
interpretacij sedanjosti, ki spodbujajo k ozaveščanju 
trenutnega stanja ali razmišljanja o trenutku in kraju. 
Najboljših 30 del smo natisnili in poslali na turnejo po 
Sloveniji. S projektom “Z Vegove, z ljubeznijo” rezultate 
celoletnega ustvarjanja delimo še z drugimi mladimi 
in mladinskimi centri po Sloveniji ter ustvarjamo nove 
odnose. Z razstavo smo gostovali: 7. 4.-10. 5. v Centru za 
mlade Domžale, 9. 6.-15. 7. v Mladinskem centru Litija in 
7. 10.-7. 11. v Mladinskem centru Zagorje ob Savi. Na ta 
način smo obeleževali Evropsko leto mladih in zagotavljali 
vidnost participaciji mladih.
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Na območju Špice že 2 leti živi projekt Zgodbe iz govorilnic 
in Portal 2-7-7-7-8.  Stare telefonske govorilnice smo 
nadciklirali in jih spremenili v uporabne urbane prostore, 
kjer se srečujeta kultura in bibliotekarstvo.Trije mladi 
umetniki Tom, Maruša in Lene so v eni izmed govorilnic 
zaznali potencial razstavnega prostora in razvili koncept 
galerije. V letu 2022 so v sodelovanju z drugimi mladimi 
umetniki pripravili 6 razstav z naslovi “Vojs mesež”, 
“Ne javni bazen”, “Zarota”, “Opazovalnica” in “Tisto kar 
vzamete s seboj v posteljo”. 

Sodelujoči mladi so ob koncu leta za projekt Zgodbe 
iz govorilnic in Portal pripravili prvi zin Mladih zmajev, 
v katerem so predstavljeni vsi mladi umetniki, ki so pri 
projektu sodelovali in razstavljali v letih 2021 in 2022. 
Za svoje ideje in osnutke so na Akademiji za likovno 
umetnost poiskali pomoč Katarine, študentke prvega 
letnika grafičnega oblikovanja, ki je ideje za predstavitev 
oblikovala v ZIN. 

V nadcikliranih govorilnicah se je vse leto možno ustaviti 
v knjigobežnici, kjer lahko vzameš knjigo za domov in 
vanjo vrneš knjige, ki jih ne potrebuješ. Naš partner 
pri knjigobežnici je Mestna knjižnica Ljubljana, ki nam 
občasno podari odslužene knjige. Nadciklirane govorilnice 
so začele pridobivati na prepoznavnosti in so vse bolj 
prostor za mlade in lokalno skupnost, ki bi v tamkajšnem 
okolju radi soustvarjali kulturni program.
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A.2.2.5  Mednarodno mladinsko delo 

V Javnem zavodu Mladi zmaji se zavedamo pomena 
mednarodnega udejstvovanja, predvsem za mlade 
z manj priložnostmi. Udeležba mladih v tovrstnih 

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

European Academy on Youth Work
V okviru mednarodnega sodelovanja smo se v letu 2022 
udeležili akademije European Academy on Youth Work, kjer 
smo sodelovali v sklopu panela “Vloga mladih pri inovacijah” 
s predstavitvijo transformacije starega avtobusa v mobilni 
mladinski center Ljuba in Drago. V Kranjsko Goro, kjer je 
potekala akademija, se je pripeljal tudi mobilni mladinski 
center in udeležencem omogočil, da so ga doživeli v živo.

Konferenca InterCity Youth 
Aktivni smo bili na mednarodni konferenci mreže mest 
InterCity Youth, ki so jo ob gostiteljstvu Mestne občine 
Ljubljana organizirali Zavod Movit, Nacionalna agencija 
programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota, partnerske Nacionalne agencije 
iz Nemčije, Nizozemske, Švedske, Litve, Hrvaške v 
sodelovanju z InterCity Youth Network in Uradom RS 
za mladino. Na konferenci, ki je potekala konec junija v 
Ljubljani, smo sodelovali v okviru delavnice in študijskega 
obiska. Prvi dan konference smo udeležencem predstavili 
nastanek in delovanje digitalnega mladinskega centra 
DigiMC, kjer je delovanje #svetovalnice podrobneje 
predstavila prostovoljka Lina. Drugi dan konference smo 
izpeljali študijski obisk na Ljubi in Dragu, na rednem terenu 
v Šentvidu, kjer so imeli obiskovalci možnost poklepetati 
z mladostniki. Predstavili smo participatorne metode, ki 
jih mobilni mladinski in skupnostni center uporabljata pri 
naslavljanju izzivov v soseskah in zgodbo nastanka centra. 
Druga skupina udeležencev konference se je odpravila 
na predstavitev zgodbe in delovanja skupnostnega centra 
Borc v Kašlju.

Unmasking Youth Health 
V okviru mednarodnega partnerstva smo se Mladi zmaji 
udeležili treninga “Unmasking Youth Health” na temo 
duševnega zdravja v Srbiji. Znotraj treninga je sodelovalo 
5 organizacij iz 5 držav: organizator “Hajde da…”(Srbija) v 
sodelovanju s partnerji: JZ Mladi zmaji (Slovenija), Udruga 
Ludruga (Hrvaška), Giosef Torino – Marti Gianello Guida 
A.P.S. (Italija) in Association for Educational Development 
EKVALIS (Severna Makedonija). Delavnice treninga so 
bile usmerjene k delu na sebi skozi uporabne metode in 
tehnike, ki so bile razdeljene v različne tematske sklope in 
so temeljile na holističnem pristopu (telo – misli – čustva). 
Metode in tehnike, pridobljene na treningu, smo udeleženci 
uporabili za načrtovanje in izvedbo ene dvourne delavnice z 
mladimi v svoji državi.

Young People’s Mental Health and Wellbeing
V začetku julija smo se Mladi zmaji pridružili srečanju 
“Young People’s Mental Health and Wellbeing” na Finskem, 
ki je bilo namenjeno povezovanju strokovnjakov na področju 
duševnega zdravja in predstavnikov nacionalnih agencij iz 
12 držav: Portugalska, Slovenija, Španija, Turčija, Poljska, 
Madžarska, Norveška, Latvija, Litva, Finska, Belgija (3 
nacionalne agencije) in Luksemburg. V okviru srečanja 
smo osvetlili tri ključne vidike dela, s katerimi se bo v sklopu 
projekta podprlo mlade in mladinske delavce v naslednjih 
letih: promocija in destigmatizacija duševnega zdravja; 
krepljenje znanja in veščin mladinskih delavcev na področju 
duševnega zdravja mladih; krepljenje dela mladih z mladimi.

Študijska obiska Dunaja in Finske
Direktorica se je v okviru kulturne delegacije MOLa konec 
novembra udeležila študijskega obiska na Dunaju v Avstriji, 
kjer je spoznala delovanje Oddelka za kulturo mesta Dunaj, 
Muzeja Dunaj (Wien Museum), Oddelka za izobraževanje 
in mladino mesta Dunaj (MA 13), mestne organizacije za 
otroke in mladino Wienxtra in se srečala s predstavniki 
dunajskih mladinskih centrov.      

Študijski obisk »Udeležba mladih v finskih občinah« je 
potekal od 12. do 16. decembra v Helsinkih na Finskem. 
Cilj študijskega obiska je bil spoznati finski mladinski sektor 
in sodelovanje mladih na Finskem, zlasti na občinskem in 
lokalnem področju. Dogodek sta organizirala Nuva Ry in 
Finska nacionalna agencija. Udeležilo se ga je približno 35 
udeležencev iz vse Evrope s področja mladinskega dela, 
od občinskih delavcev do mladinskih delavcev nevladnih 
organizacij. Študijskega obiska se je udeležila direktorica in 
vodja Urada za mladino MOL. 

Obisk mladih javnih uslužbencev iz Amsterdama
V oktobru smo se v ČMC Črnuče družili z mladimi javnimi 
uslužbenci iz Amsterdama, ki jih je v Ljubljani gostila 
Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL. Mladi zmaji 
smo prispevali predstavitev lokalnega mladinskega dela 
in delovanje javnega zavoda, pridružila pa sta se nam tudi 
predstavnika Radia Eter in predstavila namen in delovanje 
radia.
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Program Evropska solidarnostna 
enota (ESE) 

Projekt prostovoljstva (ESE)
Skozi projekt so mladi pridobivali delovne in učne izkušnje, 
soseski pa doprinesli inovativne, moderne modele 
upravljanja (začasnih in skupnostnih) prostorov. Aktivnosti 
so bile vsebinsko zaokrožene v treh področjih in sicer: hrana 

Evropska Živa knjižnica
Evropske Žive knjižnice smo izvajali v okviru projekta 
“European Living Library for Young Citizens”, ki je potekal 
ob podpori programa Evropske unije, Evropa za državljane. 
Cilj projekta je pripeljati evropske žive knjižnice v različna 
evropska mesta z namenom krepitve dialoga med 
prebivalci različnih držav in izvorov, s katerim razbijamo 
predsodke in stereotipe med njimi. Sodelovali smo pri 
postavitvah Živih knjižnic v Solunu, Skopju, Valenciji in 
Beogradu. Eno Evropsko Živo knjižnico smo oktobra 2022 
gostili tudi v ČMC Črnuče.

Digitalno mladinsko delo 2.0 
Med 14. in 18. novembrom 2022 so se v Ljubljani zbrali 
mladinski delavci iz Izraela, Nemčije, Slovenije, Španije 
in Turčije na treningu mladinskih delavcev z naslovom 
Digital Youth Work 2.0 in se posvetili razvijanju digitalnega 
mladinskega dela. Osredotočili so se na dobre prakse 
in trende v digitalnem svetu, spregovorili o virih in 
kompetencah, ki so potrebne za izvedbo digitalnega 
mladinskega dela, pri čemer so se oprli tudi na priporočila 
Evropske unije. Trening je v ospredje postavil pomen 
digitalnega mladinskega dela kot enega od načinov izvajanja 
mladinskega dela in prizadevanja različnih organizacij za 
razvoj le-tega v prihodnje. Digitalni mladinski center DigiMC 
in svetovalnico, ki deluje znotraj centra Mladih zmajev, je 
predstavila Lina Buršič, vodja svetovalcev na DigiMC.

Push your limits
V septembru se je 5 mladih z vodjo udeležilo mladinske 
izmenjave Push your limits na Nizozemskem. V mestu 
Haarlem so raziskovali mladinske in skupnostne centre 
organizacije Maatvast, kjer so se vsak dan posvetili 
drugi temi – timskemu delu, razmišljanju izven okvirjev, 
kulturnim razlikam in tematiki z naslovom “naša okolica«, 
ki je zaživela z delavnico v izvedbi zmajevske ekipe 
mladih. Poleg sodelovanja na raznovrstnih delavnicah, so 
mladi spoznavali mesti Amsterdam in Haarlem, opravili 
prostovoljno akcijo na skupnostnem vrtu in v trgovini z 
rabljenimi oblačili, obiskali “fun fair” v eni od vasic ter se ob 
koncu izmenjave družili na poslovilni zabavi v mladinskem 
centru Flex.

Erasmus+  

in zdrav življenjski slog, kultura in zabava ter znanje in učna 
pomoč. Izvedli smo 12 mentorskih srečanj, 12 gastronomskih 
delavnic, freestyle delavnice, nastope v živo

Povezovanje – na praktičen in zabaven način smo približevali 
in ozaveščali uporabnike skupnostnega centra Borc o zdravi 
prehrani in njenem pomenu. Naslavljali smo dostopnost do 
zdrave hrane in trend prikrite revščine. Pripravljene dobrote 
so bile večinoma veganske, z namenom ozaveščanja 
zdravega načina življenja in prehranjevanja. 

Angažiranje – mlade smo spodbujali h govoru, pregovarjanju, 
izražanju čustev, misli, h kritičnemu razmišljanju in refleksiji 
trenutnega družbenega stanja s pomočjo rimanja (freestyle).

Opolnomočenje – zagotavljanje učne pomoči je bilo 
namenjeno razbremenitvi, konstruktivnemu soočanju 
učencev s stresnimi situacijami v šoli in ohranjanju zmožnosti 
za učenje. Vsak petek je bil namenjen kolektivnemu 
zaključevanju šolskega tedna (medvrstniška pomoč, pomoč 
pri domačih nalogah). Z aktivnostmi smo sledili individualnim 
potrebam učencev/uporabnikov po varnem prostoru, podpori, 
svetovanju in predvsem razbremenitvi. Opravili smo več 
razbremenilnih pogovorov tako s starši kot najstniki in vsak 
petek izvajali učno pomoč in skupno delanje domačih nalog. 
Konkreten rezultat je vzpostavljeno sodelovanje s svetovalno 
službo OŠ Kašelj,  trem posameznikom smo omogočili 
brezplačne inštrukcije. Več uporabnikov je, s pomočjo 
prostovoljcev, naredilo popravne izpite in se uspešno vpisalo 
v srednješolski program. 

Erasmus prakse
V letu 2022 smo gostili 5 študentov Erasmus prakse (iz 
Francije in Belgije) v naših četrtnih mladinskih centrih in kot 
podporo mobilnemu mladinskemu centru.

Mednarodno sodelovanje je poleg delovanja v lokalni in 
nacionalni skupnosti ena izmed bistvenih usmeritev Mladih 
zmajev. Sodelovanje se uresničuje preko konkretnih 
projektov, kjer je naša želja grajenje trdnih dolgotrajnih 
partnerstev z organizacijami, s katerimi si delimo vrednostno 
usmeritev in vizijo globalnega mladinskega dela.
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Naziv prijavitelja Naziv programa

ZAVOD 0.1 Gibosfera

ŠKD GOR Dj Mladi zmaj 2022

STVA d.o.o. V Zmajevi votlini

Patricija Fašalek s.p. Zmaji z zgodbo

Gledališče Glej Glej me!

Zavod Empatiko Čas za rast

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

Zvezde so blizu

Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI Pot pod noge

Združenje Synaptic Glasbena Produkcija Mladi Zmaji 2022

Socialna akademija Ustvari film - multimedijski tabor

SKUPAJ:

Seznam prejemnikov sredstev:

A.2.2.6. Javno povabilo za soustvarjanje programa 2022 

Mladi zmaji preko javnega povabila vsako leto povabimo 
k soustvarjanju programa zainteresirane organizacije in 
posameznike. Z javnim povabilom zagotovimo program, 
aktivnosti in dodatne priložnosti za aktivno participacijo 
mladih. Sodelovanje omogočamo pravnim osebam, razen 
pravnim osebam javnega prava (npr. javni zavod, javni 
sklad) in fizičnim osebam, ki so registrirane za dejavnost, ki 
jo bodo v okviru sodelovanja pri programu javnega zavoda 
izvajale na podlagi sklenjene pogodbe.

Za izvedbo aktivnosti je bilo v letu 2022 predvidenih 50.000 
EUR ter 500 EUR sredstev za promocijo. Povabilo smo 
objavili 26. 1.,  rok za prijavo projektov je bil en mesec. Na 
razpis se je prijavilo 30 prijaviteljev, kar je 6 več kot v letu 
2021. Deset prijavljenih projektov je prejelo financiranje v 
višini 43.007,24 EUR. 
Do konca oktobra se je uspešno zaključilo 9/10 izbranih 
projektov. Projekte so uspešno izvedli Zavod Empatiko 

- Čas za rast, ŠKD Gor - DJ Mladi zmaji, Združenje 
Synaptic - Glasbena produkcija Mladi zmaji, Gledališče 
GLEJ - Glej me!, ZSB - Zvezde so blizu in STVA d.o.o. - V 
zmajevi votlini. V sklopu Poletne avanture so bili izvedeni 
počitniški projekti: Gibosfera, Tabor MEPI - Pot pod noge in 
multimedijski tabor Ustvari film. Predčasno in neuspešno se 
je na željo izvajalke zaključil literarni projekt Zmaji z zgodbo.

€43,007.24

63



52 Letno poroči lo 2022

A.2.2.7. Evalvacija in razvoj kakovosti

Logbook  

Logbook je sistem za beleženje statistike obiskov v 
mladinskih centrih, s pomočjo katerega spremljamo 
in merimo kakovost mladinskega dela in razvijamo 
kompetence mladinskih delavcev, ugotavljamo počutje 
in vključenost mladih v posameznem mladinskem centru 
in skupaj postavljamo načrte za prihodnost mladinskega 
dela. Sprotno beleženje vseh aktivnosti nudi vpogled v 
ciljne skupine, ki se aktivnosti udeležujejo, njihovo osnovno 
demografijo, ritme prihodov in splošno udeležbo. Evalvacija 
rezultatov ponuja orodje za načrtovanje delovanja v 
prihodnosti in korekcijo zastavljenih ciljev. Veliko vpogledov 
v kakovost dela nudi vsakoletni Vprašalnik o aktivnostih 
mladinskih centrov, kjer imajo uporabniki možnost 
svobodno izraziti svoja stališča in kritiko. 

Logbook predvideva aktivno participacijo mladih in 
temelji na različnih orodjih za evalvacijo dela, ki ga 
mladinski delavci opravijo v mladinskih centrih. S pomočjo 
evalvacijskih vprašalnikov omogoča, da se oblikujejo 
kazalniki za vsak mladinski center in občino, kar omogoča 
tudi vrednotenje napredka in razvoja posameznega 
mladinskega centra. Mladinskim delavcem omogoča 
redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in 
obiskovalcih mladinskega centra. Mladi zmaji na tri mesece 
na kolegiju pogledamo statistiko za posamezno enoto in 
program ter na podlagi ugotovitev prilagodimo izvajanje 
programa v naslednjem trimesečju. 

Rezultati štirih letnih evalvacij (2019–2022) nam omogočajo 
primerjavo med našim delovanjem in napredkom na (več)
letni ravni. Orodje nudi podporo zavodu in mladinskim 
delavcem pri oblikovanju ciljev in evalvacijo našega dela.

Platformo Logbook je razvila mreža KEKS, ki na Švedskem 
skrbi za zagotavljanje kakovosti mladinskega dela, in 
jo uporabljamo za beleženje in spremljanje učinkov 
mladinskega dela. Koordinator za uporabo orodja Logbook 
v Sloveniji je Mreža MaMa, ki vključenim občinam nudi 
podporo pri uporabi in implementaciji sistema. 

Ob zaključku tradicionalne Logbook evalvacije, ki 
je potekala v oktobru in novembru, smo se z ekipo 
koordinatorjev mladinskih centrov, vključenih v evalvacijo 
v decembru udeležili Delavnice za vpogled v rezultate 
letne evalvacije Logbook, vodstvo pa se je udeležilo 
Usposabljanja za uporabo rezultatov za krepitev 
mladinskega dela. Aktivnosti je izvedel Jonas Agdur, 
ustanovitelj in vodja mreže KEKS. 

Podpora pri izvedbi raziskave “Kaj je 
dobro mladinsko delo zate”? 

Od januarja do konca marca smo z Uradom za mladino 
MOL sodelovali pri izvedbi raziskave Mladinski centri in 
prosti čas. Vključenih je bilo 34 različnih ljubljanskih šol 
(17 osnovnih in 17 srednjih). V raziskavi se je v OŠ in 
SŠ preverjalo poznavanje mladinskih centrov in njihovih 
aktivnosti ter načinov, kako mladi preživljajo svoj prosti 
čas. Skozi sodelovanje v raziskavi smo imeli priložnost 
širiti prepoznavnost mladinskega dela med učenci 9. 
razreda osnovnih šol in dijaki 3. letnika srednjih šol ter jih 
aktivno vključiti v pogovor o njihovih željah in pričakovanjih 
na temo prostega časa in delovanja mladinskih centrov. 
Njihova mnenja smo zbirali s pomočjo vprašalnikov in 
zbrali skupno 760 odgovorov. Končne rezultate nam je, 
na kolegiju ob junijski predstavitvi naših tromesečnih 
rezultatov delovanja, s pomočjo Logbooka  predstavila 
Katarina Gorenc, vodja Urada za mladino MOL s 
sodelavko Elo Porić.  



53 

A.2.3. Vključevanje mladih

Prostovoljstvo dojemamo kot dragoceno vrednoto in kot 
vstopno točko v kariernem razvoju mlade osebe. Skozi prve 
prostovoljske aktivnosti mlada oseba lahko vstopi v svet 
mladinskega dela, spozna področje in se morda odloči za 
nadaljnji študij na področju, ki podpre tudi Mlade zmaje. 
V svetu hitrih sprememb in mogočnega individualizma je 
prostovoljstvo plemenita veščina pomoči sočloveku brez 
obljube finančnega nadomestila. Glavni kazalnik stopnje 
vključenosti prostovoljca je fasilitacija, kjer prostovoljec 
samostojno izvede dejavnost za svoje vrstnike.

S prostovoljskim delom pri Mladih zmajih mladi (15+) 
pridobijo izkušnje, spretnosti in znanja, ki jim omogočajo 
lažji prehod na trg dela, izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
po končanju šolanja, izpolnitev študijskih oz. šolskih 
obveznosti ipd. Mladi zmaji poskrbimo za mentorsko 
spremljanje, uvodno in sprotno strokovno usposabljanje, 
beleženje dela, povračilo stroškov prevoza in prehrane in ob 
koncu za potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

A.2.3.1. Prostovoljstvo 

Naj prostovoljec leta in Naj mentor 
prostovoljcem

Tudi v letu 2022 smo prijavili svojega kandidata na natečaj 
za Naj prostovoljca leta, ki ga izvaja Mladinski svet 
Slovenije, častni pokrovitelj natečaja pa je predsednik 
RS. Predlagali smo prostovoljca Nika Koreza. Na natečaj 
Naj mentor prostovoljcem v letu 2021 v okviru Slovenske 
filantropije smo prijavili sodelavca Nejca Benčiča. Nejc 
je prejel naziv za kakovostno vodenje prostovoljcev in 
angažirano podporo njihovemu delu.
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A.2.3.2. Komunikacije in javna podoba

Da naši programi in prostori služijo poslanstvu za mlade, 
imamo vzpostavljene različne komunikacijske kanale, ki so 
opredeljeni v komunikacijski strategiji Mladih zmajev. Vsak od 
kanalov ima svojega skrbnika, ki skrbi za izvajanje strategije 
kanala. Središče naših komunikacij s ciljnimi skupinami 
v letu 2022 so bili, poleg osebnega stika, spletna stran, 
Instagram in Facebook. Poleg naštetih smo za učinkovito 
komunikacijo naših programov in vsebin, povezanih z 

mladimi, skrbeli tudi z uporabo različnih drugih digitalnih 
orodij za osebno/skupinsko komunikacij – Youtube kanalom 
Mladi Zmaji, digitalnim medijem radiem Eter in platformo 
Discord, na kateri deluje naš digitalni mladinski center 
DigiMC. Za podporo izvajanju komunikacij imamo v zavodu 
vzpostavljeno ekipo za komunikacije, ki se srečuje na rednih 
sestankih.

Spletna stran 

Spletna stran www.mladizmaji.si je skupna vstopna točka 
v svet Mladih zmajev, na kateri so na voljo vsi podatki o 
življenju organizacije. Namenjena je informiranju o naših 
programih, dogodkih, prostorih, razpisih ipd. 
V prvi polovici leta smo v sodelovanju z zunanjo 
strokovnjakinjo za komuniciranje, oblikovalcem in 
vzdrževalcem spletne strani preverili in pripravili novo 
vsebinsko strukturo spletne strani, grafično predlogo ter 
tehnične in vsebinske specifikacije za prenovo spletnega 
mesta. V drugi polovici leta smo izvedli javno povabilo za 
izbiro izvajalca posodobitve ter v sodelovanju z zunanjo 
strokovnjakinjo za komuniciranje izvedli večji del projekta 
prenove spletnega mesta www.mladizmaji.si, ki je 
prednostno prilagojeno za uporabo na mobilnih telefonih.  

Za spletno stran smo v letu 2022 pripravili 70 novic, kar v 
povprečju pomeni skoraj 6 prispevkov na mesec oz. več 
kot 1,4 na teden. Na njej smo v celem letu zabeležili 27.293 
edinstvenih uporabnikov (in 26.251 novih uporabnikov), ki 
so skupaj opravili 72.262 ogledov strani, kar pomeni, da 
so si v povprečju ogledali 2,7 strani v 40.486 sejah, kar je 
v povprečju 0,82 seje na uporabnika. V povprečju so se 
obiskovalci na strani zadržali 1 minuto in 4 sekunde oz. 
42 sekund na sejo. Najbolj brane vsebine so bile: razpisi 
za nove sodelavce, informacije o prostorih in programih, 
urnik dogajanja, povabilo v program Mestnega inkubatorja 
– Sanjaj svoje mesto, Poletna avantura 2022, ekipa 
Mladih zmajev, javno povabilo za soustvarjanje programa. 

Kar 72,1 % uporabnikov na spletno stran dostopa preko 
mobilnega telefona, 26,9 % pa preko osebnega računalnika.
računalnika.
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katerimi smo do 31. 12. 2022 pridobili 822 sledilcev 
(do 31. 12. 2021 smo imeli 733 sledilcev), kar 
pomeni letno rast za 12,14 %.

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Bežigrad smo 
pripravili 442 aktivnosti, 20 objav in 422 zgodb, s 
katerimi smo do 31. 12. 2022 pridobili 744 sledilcev 
(do 31. 12. 2021 smo imeli 660 sledilcev), kar 
pomeni letno rast za 12,73 %. 

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Šiška smo pripravili 
564 aktivnosti, 59 objav in 505 zgodb, s katerimi smo 
do 31. 12. 2022 pridobili 858 sledilcev (do 31. 12. 
2021 smo imeli 725 sledilcev), kar pomeni letno rast 
za 18,35 %.  

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Zalog smo pripravili 
475 aktivnosti, 31 objav in 444 zgodb, s katerimi smo 
do 31. 12. 2022 pridobili 635 sledilcev (do 31. 12. 
2021 smo imeli 583 sledilcev), kar pomeni letno rast 
za 8,92 %. 

 ► Za Instagram račun Ulični zmaji smo pripravili 261 
aktivnosti, 14 objav in 247 zgodb s katerimi smo do 
31. 12. 2022 pridobili 623 sledilcev (do 31. 12. 2021 
smo imeli 522 sledilcev), kar pomeni letno rast za 
19,34 %.

 ► Za Instagram račun Ljuba in Drago smo pripravili 
517 aktivnosti, 44 objav in 473 zgodb, s katerimi smo 
do 31. 12. 2022 pridobili 482 sledilcev (do 31. 12. 
2021 smo imeli 421 sledilcev), kar pomeni letno rast 
za 14,49 %

Družbena omrežja
 
Komuniciranje Mladih zmajev na družbenih omrežjih 
je usmerjeno k iskanju komunikacijskih kanalov, preko 
katerih dosegamo naše ciljne skupine, med katerimi so 
ključna skupina mladi. V letu 2022 kot osrednji kanal za 
komunikacijo z mladimi (10–29 let) uporabljamo družbeno 
omrežje Instagram.   

Instagram

Pri komuniciranju preko Instagrama spodbujamo 
ustvarjanje rdeče niti objav in zgodb pri vseh profilih – @
mladizmaji, @mladizmajibezigrad, @basementzmaji, @
mladizmajisiska, @camac_zalog, @ljuba_in_drago, @
ulicnizmaji. Programe Mladih zmajev želimo približati 
populaciji, ki še ni seznanjena z mladinskim sektorjem in 
z našo ponudbo. V podporo koordinatorjem sodelujemo 
s skupino študentov, mladih strokovnjakov za Instagram, 
(t.i. SOMI), ki ob podpori ekipe za komunikacije Mladih 
zmajev in v sodelovanju s koordinatorji gradijo sodobne 
Instagram profile. 

Osrednji Instagram profil mladizmaji je namenjen krepitvi 
blagovne znamke Mladih zmajev, informiranju o našem 
programu in aktivnostih, krepitvi sodelovanja z mladimi, 
deležniki v lokalni in mednarodni skupnosti, mladim, ki še 
ne poznajo mladinskega sektorja.
IG profili Mladih zmajev so namenjeni predstavitvi utripa 
posameznih enot oz. programov.    

Na vseh instagram profilih beležimo redno rast sledilcev 
profilov. Do decembra smo zabeležili skupno 6.046 
sledilcev na vseh instagram profilih Mladih zmajev, kar 
je 654 oz. 10,8 % sledilcev več kot ob koncu leta 2021. 
S krepitvijo prisotnosti na Instagramu sledimo trendom 
selitve mladih na nova družbena omrežja. Na omenjenih 
straneh smo od januarja do decembra pripravili 3.501 
aktivnosti – 288 objav in 3.213 zgodb. Aktivnost na 
Instagramu se močno poveča v času kampanj. Izvedli 
smo kampanje za naš počitniški program: Zimsko, 
Prvomajsko, Poletno, Jesensko avanturo in Veselo 
zmajevanje. Izvedli smo tudi kampanje za dogodek Plata 
2022, Javno povabilo za soustvarjanje programa, Mestni 
inkubator in Konferenco Mladost (je) ni norost.

 ► Za osrednji Instagram račun Mladi zmaji smo 
pripravili 775 aktivnosti, 82 objav in 693 zgodb, s 
katerimi smo do 31. 12. 2022 pridobili 1.882 sledilcev 
(do 31. 12. 2021 smo imeli 1.706 sledilcev), kar 
pomeni letno rast za 10,32 %.

 ► Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče smo 
pripravili 469 aktivnosti, 40 objav in 429 zgodb, s 
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Facebook

Vizija Facebook strani Mladih zmajev – Mladi zmaji, Ljuba 
in Drago, Basement – Mladi zmaji, je sodobno in strateško 
upravljanje komunikacij s FB stranmi, upoštevanje različnih 
ciljnih skupin s poudarkom na strokovni javnosti, starših, 
ustanovitelju, lokalni skupnosti, mladih 18+, upoštevanje 
različnih namenov posameznih FB strani in uporaba tarčne 
sporočilnosti. 
 
Osrednja FB stran Mladi zmaji je namenjena krepitvi 
blagovne znamke Mladih zmajev in krepitvi sodelovanja 
z deležniki v lokalni in mednarodni skupnosti. Vsebine 
zavoda izpostavljamo vizualno privlačno in se navezujemo 
na spletno stran. 

V letu 2022 je osrednja FB stran število sledilcev povečala 
iz 3.220 na 3.572 (+10,93 %). Na strani smo pripravili 204 
objave, katerih skupni doseg je bil 281.307, najbolj gledana 
objava (Javno povabilo 2022) je dosegla 36.764 ljudi. 

FB stran Ljuba in Drago je preko inovativnih, vizualno 
privlačnih vsebin namenjena izpostavljanju inovativnih 
uličnih projektov in razvijanju novih oblik skupnostnega 
dela ter krepitvi povezanosti z lokalno skupnostjo. Na 
strani smo pripravili 101 objavo, katerih skupni doseg je 
znašal 14.106. Stran je število sledilcev povečala iz 551 na 
623 (+13,06 %).

FB stran Basement – Mladi zmaji je namenjena promociji 
aktivnosti in dogajanja v sklopu programa Basement ter 
obveščanju o širšem dogajanju v kulturnem prostoru. V 
letu 2022 je stran število sledilcev povečala iz 1.072 na 
1.140 (+6,34 %). Na strani smo objavili 72 objav, katerih 
skupni doseg je bil 11.546. 

Na vseh Facebook straneh skupaj smo pripravili 377 objav.

Do meseca marca 2022 smo upravljali tudi s FB 
stranjo Mladinski centri Mladi zmaji, katere namen je 
bil informiranje mladih o naših aktivnostih. Po pregledu 
statistike naših družbenih omrežij smo ugotovili, da mladih 
preko omenjene FB strani ne dosegamo, zato smo se 
odločili, da jo ukinemo.

Srečanja z vodji služb za odnose z 
javnostmi MOL 

Vodja komunikacij Mladih zmajev je sodeloval na 7 
kolegijih Odseka za odnose z javnostmi pri Kabinetu 
župana. V kolegiju PR MOL sodelujejo predstavniki za 
odnose z javnostmi javnih zavodov in podjetij. Rezultat 
našega sodelovanja je večja prepoznavnost zavoda in 
mladinskega sektorja znotraj MOL, pridobivanje idej in 
spoznavanje dobrih praks na področju dela z javnostmi 
in medsebojnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij 
MOL, sodelovanje v uredništvu interne revije Urban, 
ki je namenjena zaposlenim v MOL. Preko kolegija 
imamo zagotovljen dostop in uvrstitev gesla mladi zmaji 
v programu za analizo pojavljanja v medijih, EClipLive. 
Mestni menedžment za marketing nas prepoznava za 
partnerja pri mestnih akcijah, ki nagovarjajo mlade. V 
letu 2022 smo se predstavljali v različnih številkah revije 
Ljubljana in Urban, dogajanje Mladih zmajev je bilo redno 
objavljeno na spletni strani ljubljana.si. 

Promo material in oprema

Za učinkovitejšo komunikacijo z javnostmi uporabljamo 
promocijski material (zastave, “pingvin” stojala, termovke, 
stekleničke za vodo), droben promo material (informativne 
zloženke, blokci, nalepke, razglednice, markerji, svinčniki, 
kemiki, skodelice, obnovljivi kozarčki, kovinski lončki) in 
tkanine (majice, jope, vetrovke, torbice, hudiji, nahrbtniki, 
nogavice, bufe, vrečke iz blaga).

Objave v medijih

V programu za analizo pojavljanja v osrednjih medijih 
EClipLive beležimo 31 objav z geslom Javni zavod 
Mladi Zmaji, od tega 17 na internetu (www.delo.si, www.
ljubljanainfo.com, www. rtvslo.si, www.ljubljanainfo.
com ipd.), 8 v tisku (Dnevnik, Delo), 2 preko tiskovnih 
agencij (STA), 4 na radiu (Radio Slovenija 1, Radio 1). 
V omenjenih objavah niso vštete redne objave v lokalnih 
medijih Ljubljana, www.ljubljana.si, Ljubljana TV v internem 
glasilu MOL Urban. Beležimo tudi 15 objav z geslom 
Mladih zmajev na portalu mlad.si in 5 na portalu LMIT. 
Poleg naštetih beležimo številne objave in delitve naših 
vsebin s strani medijev in organizacij s področja dela z 
mladimi in širše.
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Tiskovine

V letu 2022 smo izdali 4 nove tiskovine:

 ► Delovni zvezek za refleksijo, z naslovom Voditeljstvo, 
ki temelji na sočutju, ki je, v sodelovanju z voditelji 
iz mladinskega sektorja, nastal v tretjem ciklu o 
voditeljstvu. Izdali smo slovensko in angleško 
različico.

 ► Brošurnik Ime mu je Borc, v katerem smo 
dokumentirali in predstavili celoten proces nastanka 
skupnostnega centra Borc od ideje do uresničitve 
projekta.

 ► Knjižico Smernice mladinskim delavcem za delo z 
mladimi v stiski za podporo mladinskim delavcem 
za soočanje s situacijami, ki zahtevajo takojšnjo (re)
akcijo. Knjižica predstavlja strokovno literaturo, ki se 
osredotoča na opozorilne znake in smernice za prvi 
odziv mladinskih delavcev na stisko mladih.

 ► Umetniško revijo – zin Portal 27778 2021–2022, 
v kateri so predstavljeni vsi mladi umetniki, ki so v 
letih 2021 in 2022 sodelovali in razstavljali v projektu 
Zgodb iz govorilnic v sodelovanju s Portal-om 2-7-7-
7-8.
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A.2.3.3. Statistike in analize

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

V letu 2022 smo izvedli 3.374 različnih aktivnosti (v 
letu 2021: 3.409), skupaj 11.264 ur programa (v letu 
2022: 10.971), ki se ga je udeležilo okoli 3.616 različnih 
obiskovalcev in dodatno še 76 prostovoljcev, ki so 
opravili 33.633 obiskov aktivnosti (obiski vključujejo 
obiske udeležencev aktivnosti in obiske prostovoljcev). 
V istem obdobju lani smo zabeležili 27.547 obiskov, 
kar pomeni, da beležimo v letu 2022 za 22 % več 
obiskov programov. V največji meri je to posledica večje 
dostopnosti in odprtosti dnevnih centrov v letu 2022 v 
primerjavi z letom 2021 ter vrnitve normalnega življenja 
po ukrepih zaradi epidemije  in s tem povezano večjo 
sproščenostjo mladih in celotne družbe pri druženju. Kaže 
tudi na ustrezne prilagoditve programa potrebam mladih.* 
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je število ur aktivnosti, 
kljub še nekaj omejitvam in ukrepom v začetku leta ter 
velikim kadrovskim izzivom v letu 2022, znatno preseglo 
raven iz let pred pojavom koronavirusa (2021: 10.971 ur; 
2020: 8.401 ur; 2019: 10.253 ur; 2018: 8.568 ur), prav tako 
v letu 2022 beležimo 18,9% povečanje obiska v primerjavi s 
predkoronskim letom 2019 (28.293 obiskov). 

*Zavod svoje aktivnosti načrtno usmerja v projektno – individualno 
ali skupinsko delo z mladimi (mladinske pobude, Mestni inkubator, 
individualno svetovanje, projektno delo). Rezultat teh je večja kakovost 
aktivnosti in visok delež fasilitiranja oz. soustvarjanja aktivnosti s strani 
mladih. Primerjalni podatki v medletnih poročilih lahko med seboj rahlo 
nihajo zaradi naknadnih vnosov oz. popravkov v sistemu Logbook. 

Prikaz: Obiskov aktivnosti v letu 2021 in 2022

Starost obiskovalcev
Med obiski programov (33.633 obiskov) so bile zastopane 
naslednje starostne skupine: 

 ► 13–15 let: 33,7 % (10.911) (v letu 2021: 22,1 %);

 ► 10–12 let: 21,4 % (6.950) (v letu 2021: 21,5 %); 

 ► 16–19 let: 17,1 % (5.559) (v letu 2021: 24,8 %);

 ► 20–25 let: 11,6 % (3.768) (v letu 2021: 17,4 %);

 ► 26–35 let: 7,3 % (2.382) (v letu 2021: 5,9 %);

 ► 7–9 let: 5 % (1.623) (v letu 2021: 4,5 %)

Z večjo odprtostjo dnevnih centrov se je v letu 2022 
pričakovano znova povečal delež osnovnošolcev 13–15 
let, ki so skupaj s starostno skupino starih 10–12 let najbolj 
pogosti obiskovalci dnevnih centrov in prispevajo največji 
delež obiskov programov Mladih zmajev. Zadovoljni smo 
z deležem srednješolcev med obiskovalci, saj je to ciljna 
skupina, ki ji namenjamo posebno pozornost. V Logbooku 
beležimo tudi druge starostne skupine: 36–64 let (2,7 %) in 
1–6 let (0,7 %). 

Od 33.633 obiskov v letu 2022 so okoli 14.150 oz. 42 % 
obiskov opravili mladi med 15 in 29 let (v letu 2021: 15.370 
oz. 55,8 %). 

Največji delež obiska programov prispevajo obiskovalci 
dnevnega centra, ki so v 4 četrtnih mladinskih centrih 
skupaj opravili 20.589 obiskov oz. 61,2 % od skupno 33.633 
obiskov programov Mladih zmajev (2021: 14.462 obiskov 
oz. 52,5 %; 2020: 11.612 obiskov oz. 48,97 %; 2019: 
13.772 obiskov oz. 48,8 %). Ti so praviloma mlajši (10–15 
let), ki se pridejo v center predvsem družit in kratkočasit v 
okviru prostega druženja ali organiziranih aktivnosti. Glede 
na lansko leto se je delež obiskovalcev dnevnega centra 
povečal za 8,7 % na 61,2 %, v številu obiskov za skupno 
6.127 obiskov, kar predstavlja za 42,6 % večji obisk dnevnih 
centrov v letu 2022 glede na leto 2021. 
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Prikaz: Starost obiskovalcev v letu 2021 in 2022
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Dnevni centri
Dnevni centri četrtnih mladinskih centrov so bili v letu 2022 
odprti 5.745 ur oz. skupaj 1.184 dni (2021: 4.656 ur oz. 
1.000 dni; 2020: 4.057 ur oz. 880 dni; 2019: 5.407 ur oz. 
1.130 dni).    
Vrata dnevnih centrov so bila v letu 2022 odprta za 23,4 % 
več časa kot v letu 2021*, za 42 % več kot v letu 2020* in 
6,6 % več kot v predkoronskem letu 2019, ko sta 2 četrtna 
mladinska centra beležila izpad odprtosti zaradi prenove, 
izrednega dogodka in krajše odprtosti. Dnevni centri v 
okviru 4 četrtnih mladinskih centrov so bili v l. 2022 odprti: 

 ► Mladi zmaji Bežigrad: 1.424 ur (293 dni)

 ► Mladi zmaji Črnuče: 1.436 ur (296 dni)

 ► Mladi zmaji Šiška: 1.449 ur (299 dni)

 ► Mladi zmaji Zalog: 1.436 ur (296 dni)

V letu 2022 smo prvič po pojavu koronavirusa realizirali 
načrtovani obseg odprtosti dnevnih centrov brez krajšanja 
ali odpovedi obratovanja. Ob tem je potrebno upoštevati, 
da smo pri delu dnevnih centrov do konca maja izvajali 
veljavne ukrepe in omejitve za preprečevanje širjenja 
koronavirusa. Dnevni centri so bili v času obratovanja v 
povprečju mladim na voljo 19,4 ure na dan (2021: 18,6 ur; 
2020: 18,5 ur; 2019: 18 ur) oz. vsak center v povprečju 4,85 
ure (2021: 4,65 ure), pri čemer so upoštevani obratovalni 
dnevi od ponedeljka do sobote.**

* Ves čas popolne prepovedi oz. zelo omejenega zbiranja v l. 2020 in 
2021, smo v četrtnih mladinskih centrih vzpostavili t.i. program ČMC-ja kot 
varnega prostora in nujne storitve za mlade. Takrat odprtost vrat dnevnega 
centra nismo beležili kot program dnevnega centra, saj smo lahko glede na 
ukrepe omejeno zagotavljali individualno podporo in prostor mladim, ki so 
nas najbolj potrebovali.  

**Ure odprtosti (5.745) delimo z obratovalnimi dnevi v letu 2022: od 365 
dni odštejemo nedelje (52), praznične dela proste dneve (10), dogovorjene 
počitniške sobote (3–5) in volilne konce tedna (4), ko določeni centri ne 
obratujejo. V letu 2022 so dnevni centri Mladih zmajev obratovali 293–300 
dni, upoštevani so obratovalni dnevi od ponedeljka do sobote. 

Prostovoljci 
V letu 2022 je bilo vključenih 70 prostovoljcev in 
praktikantov. Opravili so 3.142,5 ur prostovoljskega 
dela. Poleg tega je bilo vključenih tudi 6 mednarodnih 
prostovoljcev in praktikantov, ki so opravili 749,5 ur 
prostovoljskega dela. Skupaj je bilo v letu 2022 opravljenih 
3892 ur prostovoljstva.    

Prikaz: Odprtosti dnevnih centrov  v letu 2019, 2020, 

2021 in 2022
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Spolna struktura 
Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev prevladujejo 
fantje. Njihov delež se je glede na lansko leto povečal za 
0,5 % na 58,8 %. Delež punc se je znižal za 0,7 % na 40,8 
%. Porast deleža fantov gre predvsem na račun močno 
povečanega obiska programa dnevnega centra, kjer 
praviloma prevladuje obisk fantov. Možnost pri beleženju 
spolne strukture je vnos nebinarnih oseb. Delež teh je bil 
0,4%, kar je enkrat več kot v letu 2021.
V letih 2015–2020 smo opažali počasen, a vztrajen trend 
naraščanja deleža deklet med obiski programov Mladih 
zmajev – 2015: 31 %, 2016: 34 %, 2017: 37,25 %, 2018: 
39,7 %, 2019: 42,1 %, 2020: 44,2 %. V letih 2021 in 2022 
je ta delež nekoliko zanihal navzdol: 2021 41,6 % in 2022: 
40,8 %.   

Število ur fasilitiranja 
Fasilitatorji so mladi, ki sodelujejo pri načrtovanju, 
organizaciji in izvedbi aktivnosti. V letu 2022 je 440 mladih 
fasilitatorjev skupaj opravilo 1.616 ur fasilitiranja, kar 
predstavlja 14 % od skupno 11.264 ur aktivnosti Mladih 
zmajev (v letu 2021 smo zabeležili 1.825 ur oz. 17% 
fasilitacijo). Med fasilitatorji je bilo 54,3 % punc in 45,7 
% fantov, kar ne pomeni bistvene spremembe v spolni 
zastopanosti fasilitatorjev, saj je bilo v letu 2021 med 
fasilitatorji 54,7 % punc in 45,3 % fantov. 
V letih 2019–2021 smo opažali počasen, a vztrajen trend 
naraščanja deleža fasilitacije – 2019: 11 %, 2020: 14 %, 
2021: 17 % – ki se je letos obrnil nazaj na 14 %. Trend 
fasilitiranja kaže, da se z večjim obiskom dnevnih centrov, 
ki predstavlja največji delež obiskov in v največji meri 
predstavlja prostor za nestrukturirano druženje obiskovalcev 
v prostem času, delež fasilitacije zmanjšuje.

Prikaz: Spolne strukture v letu 2021 in 2022
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Ure vseh aktivnosti Mladih zmajev za mlade
(vključeni vsi programi in aktivnosti Mladih zmajev – dnevni 
centri, ulično delo in projekti na zavodski ravni): 

Skupaj 11.264 ur programa, kar je za 2,7 % ur programa 
več kot v letu 2021 (10.971 ur):

 ► Mladi zmaji Bežigrad: 1.998 ur (+ 24,6 %) (v letu 2021: 
1.603 ur); 

 ► Mladi zmaji Črnuče: 2.773 ur (+18,2%) (v letu 2021:  
2.347 ur);

 ► Mladi zmaji Šiška: 2.240 ur (+24,7 %) (v letu 2021: 
1.797 ur); 

 ► Mladi zmaji Zalog:  1.780 ur (-0,7 %) (v letu 2021: 1.793 
ur);

 ► DigiMC: 811 ur (-56,1 %)  (v letu 2021: 1.847);

 ► Ljuba in Drago: 349 ur*

 ► Borc: 385 ur*

 ► Ulični zmaji: 429 ur (+11,7 %) (v letu 2021: 384 ur);

 ► Zavodska raven: 662,5 ura (-14,6 %) (v letu 2021: 776 
ur)* v l. 2022 na zavodski ravni beležimo počitniške 
aktivnosti;

Izrazit upad ur programa beležimo v programu Digitalnega 
mladinskega centra DigiMC, katerega vloga, pomen 
in obseg so se zaradi ponovnega odprtja družbe v 
pokoronskem času bistveno spremenila. Upadu programa 
za 56 % je sledil tudi upad obiska za 44,5 %.   Vsi ostali 
programi, razen Mladih zmajev Zalog in Zavodska raven, 
beležijo znatno  povečanje obsega programa. Znižanje na 
ravni Zavoda je posledica izpada programa psihosocialnega 
svetovanja, v katerem smo, zaradi nezasedenosti delovnih 
mest, do 1. 9., izvajali le nujne storitve.        

*Statistiko za Ljubo in Draga ter Borca od 1. 1. 2022 beležimo ločeno. V 
letu 2022 sta oba programa skupaj izvedla 734 ur programa, kar je za 73 
% več kot v letu 2021, ko je bilo v obeh programih skupaj izvedenih 424 ur 
programa za mlade.  

Prikaz: Ur vseh aktivnosti v letu 2022
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B.2. Strokovni razvoj

Za uspešno in kakovostno delo z mladimi stremimo 
poleg razvoja storitev tudi k nenehnemu razvoju 
zaposlenih. Z načrtnim in usmerjenim strokovnim 
razvojem pri sodelavcih razvijamo ključne 
kompetence, s katerimi ohranjamo kakovost in 
kontinuiteto delovanja zavoda ter podpiramo 
mlade glede na potrebe, izražene znotraj 
posameznih programskih in projektnih 
stebrov in enot. Glavni cilj na področju 
do leta 2025 je pridobiti status 
referenčne organizacije 
na področju dela 
z mladimi.

Izobraževanja zaposlenih načrtujemo v obliki hišnih 
usposabljanj in udeležbe na izobraževanjih, ki jih organizirajo 
drugi. Kot tematsko izobraževanje za 2022 smo izbrali 
kompetenco trdoživosti. Poleg tega smo krepili kompetence 
zaposlenih z metodami, orodji, znanji in priložnostmi za razvoj 
veščin, ki jih podpirajo pri delu oziroma vezano na delovna 
področja, ki jih prevzemajo in v skladu s potrebami zavoda, 
ki se pojavljajo tekom leta. V skladu s potrebami zavoda smo 
usmerjali na izobraževanja tudi študente, ki nadomeščajo po 
enotah in izkazujejo visoko stopnjo motivacije ter prostovoljce, 
ki se vključujejo v naše delo in kažejo zanimanje in motivacijo 
za področje. S strani mladinskih delavcev smo zabeležili 79 
obiskov strokovnih usposabljanj in izobraževanj. 

Izvajamo redna supervizijska in intervizijska srečanja za 
zaposlene, ki so namenjena razbremenitvi, konstruktivnemu 
soočanju s stresnimi situacijami in ohranjanju zmožnosti 

B.2.1.1. Izobraževanja 
za strokovni razvoj 
(izobraževanja zaposlenih 
in študentov, supervizije, 
intervizije)

za učenje, hkrati pa preprečujejo izgorevanje na delovnem 
mestu. Supervizija in intervizija zaposlenim pomagata ohraniti 
ter razvijati strokovne kompetence in osebnostne potenciale. 
Hkrati podpira tudi integracijo praktičnih izkušenj, poglabljanje 
in širjenje znanja in povezovanje strokovnjakov. Direktorica je 
vključena v supervizijska srečanja, ki jih za direktorje organizira 
Mreža MaMa. Za izboljšavo veščin in načinov vodenja se 
vodstveni kader in drugi zaposleni vključujejo v coaching. V letu 
2022 je bilo izvedenih 11 skupinskih supervizij za zaposlene, na 
katerih smo zabeležili 94 obiskov zaposlenih.

B.2.1.2. Promocija zdravja 
na delovnem mestu

Namen programa promocije zdravja na delovnem mestu je 
promocija zdravega življenjskega sloga in dejavno sodelovanje 
vseh zaposlenih. Promocijo zdravja smo zagotavljali z 
naslednjimi ukrepi: z razdelitvijo vstopnic za plavanje, 
fitnes, vodene vadbe in savno, občasno ponudbo svežega 
sadja oz. smutijev na kolegijih oz. ob drugih priložnostih, s 
ponudbo kakovostnih živil, pijač in svežega sadja v okviru 
delovnih obveznosti, s terapevtsko masažo za zaposlene 
ter aromaterapijo, ki je preverjena dodana vrednost v naših 
prostorih. Poleg naštetega skrbimo za zagotavljanje delovne 
opreme in prostorov (stoli, mize, vzdrževanje prostorov, 
pripomočki za lažje delo ipd.), ki zaposlenim zagotavlja varno, 
zdravo, prijetno delovno okolje. Ves čas nevarnosti okužbe s 
koronavirusom smo skrbeli za upoštevanje navodil in ukrepov 
NIJZ, Vlade RS in zdravnice medicine dela, za pripravo 
jasnih navodil in načrtov za preprečevanje širjenja okužbe za 
zaposlene in obiskovalce naših aktivnosti, v primeru pojava 
simptomov okužbe pri zaposlenih zagotavljamo dodatna 
samotestiranja in po potrebi in zmožnostih omogočamo delo od 
doma. 

B.2.1. Razvoj kadrov
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B.2.2. Usposabljanje 
mladinskih delavcev

Izobraževanja iz psihosocialnega področja
Ker v Sloveniji študijski program za mladinske delavce ne 
obstaja, so posledično razlike v usposobljenosti velike, še 
posebej kadar mladinski delavci prihajajo v stik z mladimi 
rizičnih vedenj ali mladimi v duševnih stiskah. V preteklih 
letih smo zato pripravljali redna izobraževanja za mladinske 
delavce. V letu 2022 smo izvedli 5 izobraževanj. Obravnavali 
smo teme: psihohigiena, spolno nasilje v nočnem življenju, 
vedenjske težave, izbruhi in nasilje, samopoškodbeno 
in samomorilno vedenje ter gostili Briana de Lorda, ki je 
izvedel izobraževanje z naslovom Nurturing mental health. 
Izobraževanj se je udeležilo 83 mladinskih delavcev in 
delavk.

Konferenca Mladost (je) ni norost IV
Konferenca o duševnem zdravju mladih je namenjena 
mladinskim delavcem in ostalim strokovnjakom, ki pri svojem 
delu prihajajo v stik z mladimi. S predavanji in delavnicami 

ponujamo znanja ter orodja za lažje delo z mladimi v duševni 
stiski, hkrati pa ozaveščamo in razbijamo stereotipe. Na 
konferenco povabimo strokovnjake iz tujine in Slovenije 
ter povezujemo ključne akterje pri obravnavi mladih. 
Letošnjo konferenco, ki je naslavljala temo vzpostavljanja in 
vzdrževanja odnosov oz. kontakta, smo izvedli v partnerstvu 
z nacionalno agencijo Movit – Zavod za razvoj mobilnosti 
mladih. Potekala je 1. 12. 2022 v M hotelu, na njej pa smo 
zabeležili obisk približno 80 strokovnjakov in strokovnjakinj.
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C.2. Mreženje

Pri uresničevanju svojega poslanstva, 
v središču katerega so mladi in njihove 
potrebe, smo Mladi zmaji zavezani k širokemu 
sodelovanju z drugimi organizacijami. Cenimo 
transparentnost, zanesljivost in ustvarjalnost. 
Gradimo partnerske povezave s sorodnimi 
organizacijami doma in v tujini, 
najtesnejše vezi spletamo
v Ljubljani. 

Kandidatura mesta za Evropsko prestolnico 
mladih 2025
Aktivno smo sodelovali pri pripravi prijave mesta na razpis 
Evropska prestolnica mladih 2025 (European Youth Capital 
- EYC 2025). Naziv podeljuje Evropski mladinski forum. Do 
sedaj se je prijavilo že več kot 130 mest, 12 jih je naziv že 
prejelo. Vsako leto novo mesto dobi priložnost, da predstavi 
svoje inovativne ideje, projekte in dejavnosti. Glavni cilj 
pobude so mladi, ti morajo biti jedro procesov odločanja, 
kot tudi (so)ustvarjanja mest, bolj prijaznih za mlade. Žal 
Ljubljana ni bila izbrana za drugo fazo kandidature.

C.2.1. Ad hoc sodelovanja

C.2.2.1. Mreža mladinskih 
centrov Ljubljana

Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih 
centrov in smo njen koordinator. Članstvo mreže sestavljajo 
še Mladinski center Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), 
Salezijanska mladinska centra Kodeljevo in Rakovnik, MC 
BOB, Mladinska postaja Moste (Društvo Sezam), MC ULCA 
(Zavod Bob), Cona Fužine, Cona Most, Cona Korak, Cona 
Polje in Cona Centr (CSD Moste Polje), MC Legebitra, MC Vič, 
Mladinsko središče Vič. Skupaj mladim v Ljubljani zagotavljamo 
okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo 
svoje moči. Mreža to uresničuje tako, da povezuje mladinske 
centre v MOL in podpira njihovo delovanje, ozavešča o 
mladinskih centrih in priložnostih za mlade v Ljubljani, je z 
raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo 
v dobro mesta, gradi mostove med formalnim in neformalnim 
izobraževanjem, organizira in izvaja usposabljanja za mladinske 
delavce ter je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem 
v mestu ter širše. Mreža odmeva s sloganom »Mladim 
prijateljstvo, mestu navdih«.

C.2.2. Članstva v mrežah
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Redna srečanja 
Članice mreže smo se v letu 2022 srečevale vsake dva 
meseca, kjer smo ob podpori zunanje moderatorke 
načrtovale izvajanje skupnih aktivnosti in skupno delovanje. 
V letu 2022 smo realizirali 6 rednih srečanj (januar, marec, 
april in junij, september, november), gostitelji so bili Legebitra 
(na ZOOM-u), Mladinsko središče Vič, Salezijanski mladinski 
center Kodeljevo, Zavod MISSS, Cona Fužine in Mladi 
zmaji Zalog. Srečanja mreže sestavlja plenarni del (urejanje 
skupnih zadev, predstavitev dobrih praks ipd.) in delo v 
delovnih skupinah. Pet srečanj je bilo vsebinskih, zadnje, 
na katerem smo evalvirali delovanje v l. 2022 in načrtovali 
delo v l. 2023, je bilo strateško. V letu 2022 sta bili aktivni 
delovni skupini za skupni dogodek in participacijo. Prva je 
bila podpora sanjanju, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 2 
skupnih akcij mreže v l. 2022, druga pa, v letu večih volitev, 
predvsem opismenjevanju mladih za politično in družbeno 
participacijo.

Skupni akciji MMC LJ v 2022

Predstavitev mreže v okviru dogodka Zvok 
mladosti
Zvok mladosti je bil osrednji dogodek Evropskega leta 
mladih, ki se je v petek, 27. maja, 2022 odvil v Križankah. 
Dogodek je bil osredotočen na ohranjanje zelenega planeta 
in trajnosti ter vprašanje, kako v proces soustvarjanja 
prihodnosti vključevati mlade. Glavni organizator Zvoka 
mladosti je bil Urad RS za mladino, v vlogi soorganizatorjev 
pa so sodelovali še Mreža MaMa, Mladinski svet Slovenije, 
MOVIT, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+: 
Mladina in Evropska solidarnostna enota ter Mestna 
občina Ljubljana. Mreža mladinskih centrov Ljubljana je 
ob glasbi, druženju in različnih prostočasnih aktivnostih 
ter ob prisotnosti mobilnega mladinskega centra Ljuba 
in Drago predstavila svojo ponudbo za mlade. Obiskalo 
nas je več kot 200 mladih. Poleg naše postojanke pred 
Križankami je v poletnem gledališču potekal bogat kulturno-
glasbeni program, v Viteški dvorani pa mladinska dialoga 
na temo trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb ter 
digitalizacije. Poleg tega so imeli mladi skozi predstavitev 
priložnost raziskati programa Erasmus+: Mladina in 
Evropska solidarnostna enota.

Izobraževalno-družabni oddih za prostovoljce 
“Povezan s seboj, povezan z mladimi”
Drugo soboto v novembru je mreža v Salezijanskem 
mladinskem centru Rakovnik gostila dogodek, namenjen 
zahvali prostovoljcem ljubljanskih mladinskih centrov 
za njihov prispevek pri delu z mladimi, podpori za lažje 

opravljanje tega plemenitega poslanstva ter povezovanju 
skupnosti prostovoljcev mreže. Potekal je v dveh delih. V 
dopoldanskem delu so se prostovoljci na delavnici za bolj 
udobno in kakovostno delo z mladimi v manjših skupinah, 
pod vodstvom izkušene mentorske ekipe IGLU-ja, skozi 
različne vaje in improvizacijske igre povezali in spoznavali 
izhodišča ter orodja za učinkovito komuniciranje, delo s 
skupinami in ustvarjanje idealnega okolja za timsko delo 
in grajenje idej. Skozi delavnico so ob podpori mentorjev 
naslovili tudi delo z različnimi statusi oseb in pomen 
neverbalne komunikacije. Delu v skupinah je sledilo 
druženje ob piknik kosilu, ki so se mu pridružili tudi mladinski 
delavci, mentorji prostovoljcev, ob katerem ni manjkalo 
priložnosti za mreženje in izmenjavo izkušenj. Dogodka se 
je udeležilo 26 prostovoljcev in 24 mladinskih delavcev, ki so 
aktivnost preko evalvacijskih vprašalnikov, ocenili kot izrazito 
uporabno.   

Strokovni razvoj mladinskih delavcev 
V letu 2022 smo izvedli 5 izobraževanj. Izobraževanj se 
je udeležilo 83 mladinskih delavcev in delavk. Program 
izobraževanj za mladinske delavce v mreži je bil izveden 
med septembrom in decembrom, po zasedbi obeh delovnih 
mest psihosocialnega svetovanja v septembru. 

Blagovna znamka mreže 
Konec leta smo poskrbeli za vsebinsko posodobitev 
spletnega mesta www.mrezaljubljana.si, tako, da so na 
spletni strani ažurno predstavljene vse članice mreže. 
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C.2.2.2. Druge mreže

Mreža MaMA
Mladi zmaji smo aktiven član in dobrodošel sogovornik 
nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža 
MaMa, ki združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji. 
Mladi zmaji se redno udeležujemo klubov in posvetov 
MaMe, kjer prispevamo svoje znanje in izkušnje. V letu 2022 
smo sodelovali na naslednjih aktivnostih:  

 ► 1. koordinacijski sestanek Mreže MaMa in sodelujočih 
mladinskih centrov na temo izvajanja aktivnosti za 
mlade in skupne kampanje ob Evropskem letu mladih 
2022 (januar),

 ► 2x sestanek ob načrtovanju aktivnosti v Evropskem letu 
mladih 2022 (februar in marec),

 ► MaMa – Regijski posveti – Nacionalni program za 
mladino (februar),

 ► KA1 Contact Making Seminar (7.–11.2.),

 ► Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa (4. 3.), 

 ► predstavitev in posvet o Kolektivni pogodbi za mladinski 
sektor (25. 5.),

 ► Fokusna skupina Digital NGO (30. 5.) srečanje je 
del rednih srečanj Mreže MaMa z namenom gradnje 
kakovosti mladinskega dela v Sloveniji, na njih pa 
preverjamo in ugotavljamo vsebinske in tehnične želje 
pri razvoju in nadgradnji obstoječe platforme Logbook in 
razvoju mobilne aplikacije,

 ► Skok v Poletje – zaključno srečanje vseh članic MaMe 
(13. 6.),

 ► Logbook za vodje – fokusna skupina za razvoj rešitev 
obstoječega sistema Logbook (8. 7.),

 ► Klub MaMa z Zborom Kluba MaMa (15. 12.).

Mreža KROJ
Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem 
polju, ki spodbuja mlade, da si ustvarijo karierno pot. 
Mladim pomagamo s tem, da jim omogočamo dostop do 
kakovostnih informacij in si prizadevamo biti prostor za 
razvoj potencialov. V Mrežo KROJ je povezanih 10 članic 
iz območja Ljubljane in 8 pridruženih članic iz drugih mest. 
Mladi zmaji sodelujemo na sestankih in dogodkih mreže, 
promoviramo aktivnosti, pripravljamo vsebine v sklopu 
Kariernega tedna in po potrebi ter dogovoru izvajamo 
delavnice. V letu 2022 smo v sklopu Mreže KROJ izvedli 
dve delavnici: Postavi mejo in Uvodno izobraževanje 
za prostovoljce. Sodelovali smo pri organizaciji izvedbe 
nacionalnega posveta mladinskega sektorja, ki ga je ob 
podpori URSM organizirala prav Mreža KROJ. 

The Girls Rock Camp Alliance
Mladi zmaji smo vključeni v evropsko podružnico Girls 
Rock Camp Alliance. Gre za mednarodno mrežo, v katero 
so vključene organizacije, ki izvajajo Girls rock program. 
V programu gre predvsem za opolnomočenje deklet na 
glasbenem področju in širše v družbi. V letu 2022 smo 
se udeležili dveh spletnih srečanj mreže, samo izvedbo 
programa pa opustili. S programom v prihodnjem letu 
nimamo namena nadaljevati, se pa znotraj ČMC Črnuče, 
programa Basement, kjer je projekt “živel”, aktivno 
zavzemamo za čim večjo, vsaj enakovredno zastopanost 
žensk. 

Mreža Mlada ulica
Mreža Mlada ulica je mreža, v kateri smo povezane 
organizacije, ki izvajamo mladinsko ulično delo v Ljubljani. 
Mreža skrbi za finančno in strokovno podporo mladinskim 
uličnim delavcem. Sodelovali smo na usposabljanjih 
za mladinske ulične delavce in sestankih partnerskih 
organizacij. V oktobru smo sodelovali na vsakoletnem 
festivalu Streetstival, ki je namenjen predstavljanju 
mladinskega uličnega dela študentom in širši javnosti. V 
novembru in decembru smo se udeležili mrežnih tematskih 
izobraževanj. 

Prava zveza 
Prava zveza je povezava šestih organizacij, ki se pod 
okriljem društva Ključ združujejo proti trgovini z ljudmi in za 
nenasilje. V letu 2022 smo v okviru Prave zveze organizirali 
obiske različnih organizacij pri Mladih zmajih Črnuče, kjer 
smo izvedli aktivnosti, povezane z nenasiljem. V novembru 
smo sodelovali pri izvedbi hiše strahov, ki je bila namenjena 
informiranju o različnih vrstah nasilja, letos je bilo v koncept 
hiše dodano spolno nasilje v nočnem življenju. Sodelovali 
smo tudi pri aktivnostih za mlade na Plati v Zalogu, ter 
pripravili 2 izobraževanji za mladinske delavce.  

Preventivni programi za mlade (PPMS) 
Mladi zmaji smo vključeni v platformo PPMS, ki je 
nacionalna multidisciplinarna mreža strokovnih delavk in 
delavcev, ki združuje predstavnike vladnih in nevladnih 
organizacij na področju socialnega varstva in mladinskega 
dela. Vključene organizacije izvajamo preventivne programe 
ter programe podpore in pomoči otrokom in mladostnikom, 
prikrajšanih za primerno družinsko življenje ter s težavami 
v odraščanju. V mreži deluje 16 vladnih in nevladnih 
organizacij, s katerimi smo tudi letos izvedli skupinsko akcijo 
Fusbaliga.
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D.2. Učinkovito poslovanje

Dejavnosti za mlade izvajamo poleg sredstev občine tudi s 
podporo sredstev Urada RS za mladino in sredstvi mednarodnih 
projektov. Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela, ki ga 
objavlja URSM, je ključni instrument v podporo mladinskemu 
delu v Sloveniji. S četrtim delnim in hkrati zaključnim poročilom 
smo v januarju izpolnili vse obveznosti dvoletnega (2020–2021) 
javnega poziva. V februarju 2022 smo uspešno kandidirali na 
Javnem pozivu za sofinanciranje programov mladinskega dela v 
letih 2022 in 2023 na katerem smo prejeli sofinanciranje v višini 
29.050 EUR. Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije 
med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske 
participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem 
sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje 
ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, 
razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje 
delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja 
v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem 
delu ter njihovo krepitev. 
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3. RAZVOJ OSREDNJEGA MLADINSKEGA CENTRA - CENTER 
MLADIH LJUBLJANA

V palači Cukrarna  gradimo nov osrednji mladinski center 
V sodelovanju z Uradom za mladino M OL pripravljamo novo 
programsko in arhitekturno zasnovo Centra mladih Ljubljana 
(delovni naslov, v nadaljevanju CML) v palači Cukrarna. 
Že leta 2016 se je v okviru javne razprave o Strategiji za 
mlade 2016–2025 rodila zamisel o oblikovanju osrednjega 
mladinskega centra znotraj Mreže mladinskih centrov 
Ljubljana. Mestna občina Ljubljana je sprejela odločitev, da bo 
ta prostor v palači Cukrarna, ki je stanovanjski del nekdanje 
tovarne sladkorja. Z njo bo MOL uresničila prioritetni cilj 
Strategije MOL za mlade 2016-2025 ter vzpostavila osrednji in 
glede na programsko strukturo kompleksnejši mladinski center. 

Projekt vključuje različne ravni delovanja mladih: druženje, 
povezovanje, sodelovanje, kreativnost in realizacijo. Pri tem 
sledi ciljem medgeneracijskega povezovanja in solidarnosti, 
mladim pa omogoča varno okolje in dobro počutje. Ljubljana 
bo z njo dobila prostor in programe za razvoj mesta mladih, 
ki so aktivni državljani, zagovorniki solidarnosti in prinašalci 
pozitivnih sprememb v mestu in skupnosti. Mladi zmaji vidimo 
upravljanje palače Cukrarna kot priložnost za izrazit kreativni 
preboj v nagovarjanju mladih v Ljubljani in odskočno desko za 
dolgoročni razvoj zavoda.

CML bo tako mladinsko kreativno in izobraževalno središče, 
prostor raziskovanja in inovacij za mlade, mednarodnih 
dogodkov mladih za mlade ter poslovni posrednik in socialni 
povezovalec za mlade. Oblikovanje programskega koncepta 
in razvoj programov v CML vodi JZ Mladi zmaji na inkluziven 

način – v dialogu z mladimi, v posvetu z deležniki in v 
vključevanju različnih skupin pri soočanju s sodobnimi izzivi, ki 
od nas zahtevajo inovativne rešitve. 
V letu 2022 smo organizirali 3 posvete za zainteresirane 
deležnike:

 ► Posvet z mladimi in zainteresiranimi deležniki, 8. 4. 
2022

 ► Posvet “Sanjaj svoje mesto”, 1.9.2022

 ► Strokovni posvet o programu za duševno zdravje, 
15.2.2022

Strategija
Strategija Centra mladih Ljubljana 2023-2027 bo sestavni 
del Strategije zavoda Mladi zmaji 2021-2025 in predstavlja 
podlage za delovanje kot tudi programe in aktivnosti CML v 
času pred odprtjem prenovljene palače Cukrarna v skladu s 
temeljnim poslanstvom JZ Mladi zmaji: »Mlade podpiramo 
na poti do njihove samostojnosti, tako da na območju Mestne 
občine Ljubljana zanje odpiramo prostore, znotraj katerih se 
lahko razvijajo na ustvarjalen in varen način.«

Zakaj bo Center mladih Ljubljana vozlišče prihodnosti?
Mladi so v primežu gospodarske krize prepoznani kot ena 
najranljivejših skupin v družbi. V letu 2020 je naše življenje 
zaznamovala pandemija korona virusa, ki je korenito 
posegla v življenjski slog, delovanje družbenih podsistemov 
in medčloveške odnose. Prav v kriznih razmerah pa lahko 
vzniknejo priložnosti, ki jih ne smemo spregledati, da bi 
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lahko vzpostavili nova razmerja in gradili boljše pogoje za 
prihodnost. V tem času je mestni Javni zavod Mladi zmaji 
intenzivno iskal vse možnosti ohranjanja stika z mladimi, 
vključno z zasilnimi rešitvami v virtualni družbi. Toda ankete in 
intervjuji z uporabniki so pokazali, da mladi najbolj od vsega 
pogrešajo fizični stik, druženje in aktivnosti, ki jih lahko počneš 
skupaj v živo. 
Center mladih Ljubljana kot nov fizičen prostor krepi odpornost 
mladih in družbe, da bomo omilili posledice krize (psihične 
posledice, izrazito povečanje nasilja med mladimi, izguba 
socialnih veščin, psihosocialne stiske…) in bili pripravljeni na 
prihodnje izzive.  

Revitalizacija degradiranega območja
JZ Mladi zmaji ima reference, znanje in vizijo za vzpostavitev 
in upravljanje inovativnega centra mladih, ki prinaša tudi 
programsko regeneracijo in revitalizacijo območja v središču 
Ljubljane. Nahaja se v palači Cukrarna, ki je skupaj z danes 
že prenovljeno Galerijo Cukrarna industrijska kulturna 
dediščina. Poleg tovarniškega kompleksa rafinerije sladkorja 
in pripadajočega stanovanjskega objekta, se je namreč prav 
tu pisala tudi slovenska literarna zgodovina, saj so v Cukrarni 
v težkih življenjskih pogojih ustvarjali najvidnejši predstavniki 
slovenske moderne. Prenova in inovativen programski koncept 
nove vsebine v palači Cukrarna tako sledi Trajnostni urbani 
strategiji Mestne občine Ljubljana 2014-2030. Palača Cukrarna 
bo ob obnovi nekdanjih industrijskih objektov nekdanje 
Tovarne Rog in Cukrarne v naslednjem obdobju ključna za 
urbano in programsko revitalizacijo obsežnih degradiranih 
območij. 
Namen prenove in revitalizacije objekta palača Cukrarna je 
dati novo vsebino, ki v določenem delu ohranja zgodovinski 
spomin na območje, v večjem delu pa vnaša nove in sodobne 

Smernice, na katerih je zasnovan inovativni koncept
Javni zavod Mladi zmaji z oblikovanjem inovativnega koncepta 
centra mladih uresničuje prioritetne cilje tako Strategije 
razvoja kulture v MOL 2020-2023 z usmeritvami do 2027 kot 
Strategije MOL za mlade 2016-2025, saj bo v obnovljeni palači 
Cukrarna vzpostavil osrednji in glede na programsko strukturo 
kompleksnejši mladinski center. Ta bo poleg zagotavljanja 
programov mladih za mlade v središču Ljubljane nastopal tudi 
kot stičišče vseh, ki se profesionalno ukvarjajo z izboljšanjem 
položaja mladih in delujejo v mladinskem sektorju. V skladu z 
mednarodnimi standardi in evropskimi strateškimi smernicami 
bo CML deloval kot stimulativno, ustvarjalno in varno okolje 
za mlade, da lahko postanejo »arhitekti svojega življenja, 
skrbijo za osebni razvoj in rast do samostojnosti, krepijo svojo 
odpornost in pridobivajo življenjske spretnosti, da bodo kos 
spreminjajočemu se svetu« (viri: Strategija EU za mlade 
2019–2027, EU priporočila za mladinske cilje 2021). 

vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost 
kulturnih dobrin v mestu. Pomemben vidik delovanja novega 
prostora je tudi ta, da skozi mesto požene svežo energijo 
in vzpostavi prostor kakovostnega druženja in socializacije 
mladih. 
Javni zavod Mladi zmaji kot koproducent v sodelovanju z 
Založba Škrateljc pripravlja na temo stripa Cukrarna, Zgodba 
slovenske pesniške duše, kompleksen program. Ta bo »duha 
slovenske moderne«, njegovo ustvarjalnost, subverzivnost, 
upornost in svetlobo, krepil skozi različne načine dela z 
mladimi na lokaciji palače Cukrarna, ki bo prav kmalu postal 
Center mladih Ljubljana.
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