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1. UVOD
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (v
nadaljevanju zavod) s Četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog (v
nadaljevanju mladinski center), z Družinski centrom Mala ulica (v nadaljevanju družinski
center) in z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi aktivnosti v Četrtni skupnosti Golovec
in Posavje (v nadaljevanju prostočasne aktivnosti), v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju
MOL) omogoča otrokom, mladim in družinam kvalitetno, aktivno in vsebinsko pestro
preživljanje prostega časa. Poleg tega zavod, preko javnih razpisov in neposrednega
sofinanciranja nepridobitnim organizacijam na področju predšolske vzgoje in mladinskega
dela zagotavlja finančne, prostorske, organizacijske in druge pogoje za izvajanje njihovega
poslanstva. Na ta način otrokom, mladim in družinam omogočamo neposredno spoznavanje
bogatega spektra delovanja nepridobitnih organizacij in njihovih aktivnosti v MOL.
POSLOVNO POROČILO – Splošni del
Mestni svet MOL je na 31. seji dne 28. 9. 2009 sprejel Sklep o ustanovitvi zavoda.
Poslanstvo zavoda je zagotoviti mrežo ustrezno opremljenih prostorov, v katerih lahko otroci,
mladi in družine kakovostno preživljajo prosti čas bodisi v obliki organiziranih oziroma
vodenih vzgojno izobraževalnih in kulturnih dejavnosti bodisi samostojno glede na svoje
interese z namenom vzpodbujanja socialne kohezivnosti.
Poleg tega zavod zagotavlja dostop do urejenih prostorov za igro in druženje najširši
populaciji otrok, mladih in njihovih družin, obvešča javnost o svojih aktivnostih, skrbi za
ozaveščanje javnosti o pomenu kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladih in
družin, ter sodeluje z ostalimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in posamezniki na
področju vzgojno izobraževalnih in kulturnih aktivnosti.
1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje zavoda
⋅ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji).
⋅ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 127/91 in naslednji).
⋅ Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013).
⋅ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji).
⋅ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 in naslednji).
⋅ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in naslednji).
⋅ Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10).
⋅ Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št.
47/11).
⋅ Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11 poprav.).
⋅ Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012 in naslednji).
⋅ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti za leti 2013 in 2014 (Uradni
list RS, št. 104/2012 in naslednji).
⋅ Uredba o napredovanju javnih uslužbence v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/2008 in
naslednji).
⋅ Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v
plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/2008 in naslednji).
⋅ Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005 in naslednji).
⋅ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 53/2008 in naslednji).
⋅ Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 46/03).
⋅ Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in spremembe).
⋅ Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in naslednji).
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⋅
⋅

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

1.2.Dolgoročni cilji zavoda
Osrednji cilj zavoda je omogočanje dostopa do aktivnosti in prostorov najširši populaciji
otrok, mladih, družin, mladinskih organizacijam in organizacijam, ki delujejo na področju
predšolske vzgoje in izobraževanja v MOL. Predvsem v tistih četrtnih skupnostih MOL, v
katerih mladinski centri in družinski center delujejo ter tam kjer izvajamo prostočasne
mladinske aktivnosti. Vsako leto preko Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
aktivnosti v mladinskih centrih mladinskim organizacijam v MOL zagotavljamo finančno,
prostorsko, tehnično, organizacijsko, strokovno in drugo pomoč ter skrbimo za usklajeno
delovanje enot zavoda.
Dolgoročni cilji zavoda so:
- zagotoviti optimalno vključevanje otrok, mladih in družin v aktivnosti centrov ter v druge
organizirane prostočasne aktivnosti,
- vzpostavitev programa družinski center v delujočih mladinskih centrih,
- organizacija aktivnosti v delujočih centrih za ranljive skupine otrok, mladih in družin,
- v centrih zagotoviti vključevanje in sofinanciranje nepridobitnih organizacij, ki delujejo na
področju predšolske vzgoje in izobraževanja ter mladinskega dela,
- zagotoviti primerno opremljene prostore za izvedbo kvalitetno in varno organizacijo
prostočasnih aktivnosti za otroke, mlade in družine v obstoječih centrih,
- zagotoviti primerno opremljene prostore za izvedbo organiziranih prostočasnih aktivnosti
za otroke, mlade in družine v vseh četrtnih skupnostih MOL,
- oblikovanje strokovnega sveta v družinskem centru,
- zagotoviti redno usposabljanje zaposlenih,
- zagotoviti dodatne vire sofinanciranja na domačih in tujih javnih razpisih in pozivih, s
krepitvijo javne službe v družinskem centru in tržne dejavnosti zavoda,
- kadrovsko okrepiti delovanje centrov in zavoda,
- vzpostaviti aktivno in tvorno sodelovanje centrov z lokalno skupnostjo in javnimi zavodi,
katerih ustanovitelj je MOL,
- organizacija javnih prireditev v lokalni skupnostih, kjer delujejo centri in kjer se izvajajo
prostočasne aktivnosti,
- krepiti sodelovanje zavoda s stanovskimi organizacijami na nacionalni in mednarodni
ravni,
- krepiti obveščanje javnosti o aktivnosti centrov in krepiti javno podobo zavoda.
1.3.Letni cilji zavoda
Osnovni cilj zavoda je realizacija programskega in finančnega načrta v skladu z letno
pogodbo o financiranju zavoda s strani MOL in drugih sofinancerjev. Za dosego ciljev v
zavodu uporabljamo prostorske, finančne, kadrovske, organizacije in druge razpoložljive vire.
Pri izvedbi aktivnosti si, poleg redno zaposlenih strokovnih delavcev, pomagamo še s
pogodbenimi delavci.
V letu 2013 smo si v zavodu zadali naslednje cilje:
1. Program mladinskih centrov in prostočasnih aktivnosti:
- da (p)ostanemo referenčni primer oz. primer dobre prakse dela z otroci in mladostniki,
družinami, mladinskimi organizacijami, vladnimi organizacijami in s četrtnimi skupnostmi v
Sloveniji,
- da v aktivnosti centrov vključimo najmanj enako število vključenih otrok in mladostnikov
ter da beležimo najmanj enako število obiskov, kot v letu 2012,
- da individualno pomoč in spremljanje zagotovimo najmanj enakem številu otrok in
mladostnikov, kot v letu 2012,

5

- da za 10 % povečamo število obiskov in vključitev različnih otrok v organizirane
prostočasne aktivnostih v ČS Golovec in Posavje,
- da za 5 % povečamo število vključenih mladih starih 15 let in več v vseh centrih,
- da mladim obiskovalcem omogočimo vsebinsko nove aktivnosti in da v aktivnosti centrov
vključimo izvajalske organizacije, ki jih sofinanciramo v okviru javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih aktivnosti zavoda,
- da v četrtnih skupnostih, kjer delujejo centri izvedemo 20 aktivnosti in javnih prireditev za
mladino in prebivalce lokalne skupnosti. Z načrtovanimi aktivnosti želimo še dodatno
nadgraditi sodelovanje s četrtnimi skupnostmi in krepiti medgeneracijsko sodelovanje,
- najmanj enako število vključenih prostovoljcev, kot v letu 2012,
- okrepitev sodelovanja s Fakulteto za socialno delo (predmet Socialno delo z mladimi) z
namenom bolj aktivnega vključevanja študentov/praktikantov v aktivnosti centrov,
- omogočanje individualnega informiranja, svetovanja in informiranja za poklicno
usmerjanje, otrokom, mladim in družinam iz vseh centrov, v izvedbi centra Bežigrad,
- pridobiti najmanj za 10 % več sredstev s strani javnega razpisa Urada RS za mladino za
sofinanciranje mladinskega dela, v primerjavi z letom 2012,
- 10 % povečanje medijskih objav o delovanju centrov,
- da vsaj eden izmed zaposlenih koordinatorjev-strokovnih delavcev opravi strokovni izpit
na področju socialnega varstva, z namenom izpolnjevanja pogojev za prijavo na javni
razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, za leto 2014.
2. Program družinski center:
- postati osrednja informativna točka za mlade in bodoče starše,
- postati povezovalno telo med organizacijami, ki delujejo na področju starševstva in
dejavnosti za predšolske otroke,
- vzpostavitev več neformalnih podpornih skupin mater in bodočih mater, ki se bodo
srečevale tedensko v dopoldanskem času,
- vzpostaviti in formalno urediti sodelovanje s Pedagoško fakulteto in Srednjo vzgojiteljsko
šolo, v smislu opravljanja redne prakse,
- dokončna ureditev zunanjega igrišča v izvedbi Službe za razvojne projekte in investicije
MOL, ki bo v poletnem času omogočila oziroma vzdrževala obisk,
- vzpostavitev gostinske dejavnosti na profesionalni ravni (npr. obogatitev ponudbe z
naravnimi sokovi, sadnimi kašicami, sendviči in poleti sladoledom),
- oblikovati skupino strokovnjakov (t.i. strokovni svet), ki bodo pomagali in svetovali pri izbiri
programov in dejavnosti ter usmerjali strokovno delo v DC MU,
- aktivna vključitev in sodelovanje v mednarodni skupini MINE,
- priprava Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v DC MU, za leto 2014,
- prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini (sklop Družinski
centri), v letih 2014 – 2015, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev
Cilje, ki smo si jih zadali v letu 2013 v mladinskih centrih in družinskem centru smo po večini
dosegli, nekatere pa krepko presegli. V letu 2013 smo v aktivnosti mladinskih centrov in v
prostočasne aktivnosti vključi do sedaj največje število različnih mladih obiskovalcev (1.434).
V primerjavi z letom 2012 (1.259) smo vključili za 12 % več različnih mladih v prostočasne
aktivnosti. Ob tem pa se je obisk, v primerjavi z letom 2012 (21.650), zmanjšal za 1.040
obiskov. Kljub manjšemu obisku nas veseli dejstvo, da se je obisk mladih obiskovalcev
povečal na prostočasnih aktivnostih v ČS Golovec, kjer smo vključili za 27,5 % (72) več
različnih mladih obiskovalcev in beležili za 24 % (430) večji obisk, kot v letu 2012. V
aktivnosti ČS Posavje se je v letu 2013 vključilo enako število različnih mladih obiskovalcev
(31), kot v letu 2012. Število obiskov pa se je povečalo za 8 % (312). Glede na to, da smo v
letu 2012 od 1. 6. začeli voditi evidenco o različnih mladi obiskovalcih, ki so stari starih 15. let
in več ocenjujemo, da je kljub vsemu opazen trend povečanega vključevanja tovrstnih mladih
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v aktivnosti centrov. V letošnjem letu smo zabeležili 538 različnih tovrstnih mladih
obiskovalcev, v letu 2012 pa 419.
V letu 2013 smo, v okviru mladinskih centrov in prostočasnih aktivnosti, izvedli ali sodelovali
na več kot 20 javnih prireditvah v lokalni skupnosti (nekatere javne prireditve v organizaciji
mladinskih centrov so bile organizirane v dveh zaporednih dnevih), kar je vsekakor
pripomoglo k nadgradnji sodelovanja s četrtnimi skupnostmi in krepilo medinstitucionalno in
medgeneracijsko povezovanje. V primerjavi z letom 2012 (93 prostovoljcev, 16 praktikantov)
smo v letu 2014 v aktivnosti centrov vključili manjše število prostovoljcev (67), zato pa smo
vključili bistveno večje število praktikantov (34).
Preko Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v mladinskih centri smo v letu
2014 sofinancirali 14 novih organizacij, ki so izvedle nove aktivnosti in projekte. Prav tako
smo v mladinskih centrih vse skozi razvijali nove aktivnosti, ki so bile prilagojene potrebam in
željam mladih obiskovalcev. Okrepili smo sodelovanje s Fakulteto za socialno delo in tudi z
drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani, saj smo v letu 2013 v aktivnosti centrov vključili
največje število praktikantov do sedaj. Strokovni izpit iz socialnega varstva je uspešno
opravili ena strokovna delavka, kar nam omogoča kandidaturo na Javnem razpisu za
sofinanciranje socialnovarstvenih programov v letu 2014, s strani Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZEM).
Cilja na žalost nismo dosegli pri sofinanciranju preko Javnega poziva za sofinanciranje
programov mladinskega dela v letu 2013, kjer smo prejeli 9.788 EUR sredstev, v letu 2012
pa 10.950 EUR. Prav tako zastavljenega cilja nismo dosegli pri številu medijskih, saj smo v
letu 2013 zabeležili 56 javnih objav, v letu 2012 pa 70 objav. Spodbudno pa je dejstvo, da
smo razširili mrežo medijev, kjer smo objavili prispevke aktivnosti in da smo redno prisotni v
glasilu Ljubljana MOL.
Družinski center je po slabem letu delovanja postal zelo prepoznaven in zaželen, tako med
starši kot otroci, ter postaja vedno bolj osrednja informativna točka za starše. Poleg tega, da
smo v delovanje družinskega centra vključili veliko število različnih nepridobitnih organizacij,
ki delujejo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, smo materam pomagali pri
organizaciji prvih formalnih skupinskih srečanjih za katera upamo, da se bodo nadaljevala
tudi v prihodnje. Ponosni smo na devet tedensko organizacijo počitniškega varstva za
osnovnošolce prvi tirade. Saj smo verjetno ena redkih, če ne celo edina organizacija v
Ljubljani, ki staršem omogoča strnjeno počitniško varstvo v času poletnih počitnicah.
Tržna dejavnost v družinskem centru uspešno deluje in ustvarja skromen dobiček. Gostinsko
ponudbo, glede na prostorske kapacitete, dopolnjujemo in izboljšujemo z novimi artikli. Ko
bomo urejen še zunanji vrt (predvidoma v spomladanskem času), bo ta še bogatejša. V
lanskem letu smo že opravili prve neformalne pogovore s strokovnjaki, ki delujejo na
področju predšolske vzgoje in izobraževanja, z namenom skupnega sodelovanja pri
zagotavljanju strokovnega delovanja centra. Vzpostavili smo sodelovaje s Pedagoško
fakulteto in Srednjo vzgojiteljsko šolo ter v aktivnosti centra vključili prve praktikante.
Priprava in izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti v družinskem centru je
predvidena za leto 2015. V prvem letu delovanja družinskega centra smo pridobili
pomembne informacije o tem katere vsebine so med obiskovalci zaželene in katere je še
potrebno okrepiti s pomočjo nepridobitnih organizacij, ki jih želimo sofinancirati v okviru
javnega razpisa. Javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini za leto 2014, s
strani MDDSZEM, omogoča prijavo samo nevladnim organizacijam. Upamo, da bo
MDDSZEM v letu 2014 objavilo še dodaten razpis za sofinanciranje družinskih centrov, ki bo
omogočili prijavo tudi javnim zavodom.
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1.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja program v letu 2013 ni bilo.
1.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na pretekla obdobja
Realizacija programa v mladinskih centrih, na prostočasnih aktivnostih in družinskem centru,
je v letu 2013 potekala v skladu s poslovnim načrtom. Največji uspeh oziroma največje
število obiskov beležimo v družinskem centru, kjer je bil obisk v prvem letu delovanja nad
pričakovanji. Od ustanovitve prvih mladinskih centrov (in kasneje zavoda) vseskozi beležimo
trend povečanega vključevanja različnih mladih obiskovalcev v prostočasne aktivnosti.
Predvsem pa smo veseli vedno večjega vključevanja mladih obiskovalcev starih 15. let in
več, v aktivnosti centrov. Zavod, v MOL in širše, postaja vedno bolj prepoznaven, kot primer
dobre prakse pri zagotovitvi primerne infrastrukture za kakovostno izvedbo prostočasnih
aktivnosti.
Leto
2011
2012
2013*

Število različnih mladih
vključenih v aktivnosti
1.010
1.259
1.434

Število obiskov
14.314
21.650
20.610

*podatek velja samo za mladinske centre in prostočasne aktivnosti v ČS Golovec in Posavje.
1.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde
in merila
Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila za leto 2013.
1.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora
V letu 2012 je v zavodu potekala notranja revizija MOL o poslovanju zavoda v letu 2011 (v
skladu s podpisanim sporazumom), ki je vključevala tudi finančni nadzor. Služba za notranjo
revizijo MOL je podala pozitivno mnenje na poslovanje zavoda v letu 2011. V nadaljevanju je
Služba za notranjo revizijo MOL, ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in
pomanjkljivosti, ocenila kot primerne.
1.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
Aktivnosti v mladinskih centrih in v družinskem centru smo izvedli v skladu z načrtom.
Nekatere mladinske aktivnosti smo morali odpovedati zaradi slabega vremena ali odpovedi
mednarodnih partnerjev. V družinskem centru so nastale zamude pri obnovi zunanjega vrta.
2. POSLOVNO POROČILO – Posebni del
2.1. Organi zavoda in vodstvo
Zavod vodita:
- svet zavoda in
- direktor.
Člani Sveta zavoda:
- Marko Koprivc, predsednik (predstavnik ustanovitelja),
- Danica Markovič, (predstavnica ustanovitelja),
- Saša Ogrizek (predstavnica ustanovitelja),
- Miha Mohorko, namestnik predsednika (predstavnik zainteresirane javnosti) in
- Marko Taljan (predstavnik zaposlenih).
Direktor:
- mag. Vojko Vavpotič
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2.2. Redno zaposleni, pogodbeni delavci, prostovoljci in praktikanti ter drugi
Četrtni mladinski centri:
- Katarina Žugman, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad,
- Sandra Smiljanič, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad
- Maja Majcen, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Črnuče,
- Aleš Susman, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Črnuče,
- Mateja Maver, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Šiška,
- Ana Marinčič, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Šiška,
- Marko Taljan, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Zalog,
- Erika Dolenc, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Zalog,
- Nina Mlakar, specialist za mladinsko delo, pripravnica v mladinskih centrih v letu 2013.
(Pripravništvo je sofinancirano v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve
zaposlitve na področju socialnega varstva - Pripravniki« s strani Socialne zbornice
Slovenije, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada),
- Doris Novak, specialist za mladinsko delo / koordinatorka v centru Zalog, nadomeščanje
Erike Dolenc na porodniškem dopustu do konca avgusta 2013.
Družinski center Mala ulica:
- Eva Strmljan Kreslin, višji svetovalec področja II – vodja delovnega področja / vodja
programa,
- Maja Žokalj, koordinator mladinskih programov / pomočnica vodje programa,
- Dušanka Kumer, specialist za mladinsko delo / animatorka,
- Manca Kaliman, specialist za mladinsko delo / animatorka,
- Katja Poznič, specialist za mladinsko delo / animatorka.
Uprava:
- Vanja Krmelj, višji svetovalec področja III / vodja administracije.
Pogodbeni delavci:
- Katarina Bošnjak, pogodbeno delo (avtorska pogodba), izvajalka prostočasnih mladinskih
aktivnosti v ČS Posavje,
- Iztok Jovan, pogodbeno delo, pomoč pri vodenju kavarniške dejavnosti družinskega
centra in
- 44 študentov, ki nam pomagajo pri izvedbi aktivnosti v mladinskih centrih, družinskem
centru in na upravi.
Prostovoljci in praktikanti:
- V letu 2013 je bilo v aktivnosti mladinskih centrov je bilo vključenih 64 prostovoljcev in 34
praktikantov različnih fakultet (večinoma Univerze v Ljubljani), 2 prostovoljki v družinskem
centru in v prostočasne aktivnostih ČS Posavje, 1 prostovoljka v prostočasne aktivnosti
ČS Golovec in v delo na upravi. Skupno 104 prostovoljcev in praktikantov.
- V pripravo in izvedbo aktivnosti v mladinskih centrih je bil vključen 1 prostovoljec iz
Francije. EPS prostovoljec je bil vključen v projekt EPS se izvajal, v okviru programa
»Mladi v akciji«, ki ga sofinancira Evropska komisija.
2.3. Programske aktivnosti
2. 3. 1. Mladinski centri in prostočasne aktivnosti
V centrih so potekla vsebinsko pestre in raznovrstne mladinske aktivnosti. Velikokrat smo
aktivnosti izvedli tudi izven prostorov in izven obratovalnega časa centrov, predvsem v času
poletnih počitnic, taborov, mednarodnih mladinskih izmenjav itd. Centri so bili v času
šolskega leta odprti, vsak delavnik od 14. do 19. ure, v centru Bežigrad in Šiška tudi ob
sobotah od 10. do 14. ure, v času poletnih počitnic, od 1. 7. do 31. 8. 2013, pa od 10. do 18.
ure.
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V Četrtni skupnosti Golovec in Posavje so prostočasne aktivnosti potekle v času šolskega
leta, ob sredah, od 16:30 do 18:30 ure. V ČS Golovec so aktivnosti potekale na in pred OŠ
B. Jakca ter občasno tudi na drugih lokacijah v Ljubljani. V ČS Posavje so aktivnosti potekale
v kletnih prostorih četrtne skupnosti Posavje (Bratovševa pl. 30) in občasno tudi na drugih
lokacijah v Ljubljani.
Sofinanciranje in pomoč mladinskim organizacijam
Mladinske aktivnosti organizirajo in koordinirajo specialisti za mladinsko delo / koordinatorji,
(v letu 2013 tudi ob pomoči pripravnice na področju socialnega varstva), v sodelovanju z
mladinskimi nepridobitnimi organizacijami, s pogodbenim izvajalci, z organizacijami v lokalni
skupnosti, s partnerskimi organizacijami iz Slovenije in Evropske unije, s prostovoljci in
praktikanti, in nenazadnje v dogovoru z mladimi obiskovalci in njihovimi starši/skrbniki.
Ena izmed temeljnih dejavnosti zavoda je omogočanje in koordiniranje izvajanja programov v
skladu s poslanstvom, pri čemer nam pomagajo nevladne mladinske organizacije, ki delujejo
na področju MOL. V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v četrtnih
mladinskih centrih zavoda, za leto 2013, smo sofinancirali 25 organizacij, ki so izvedle 54
projektov za otroke in mlade. V okviru javnega razpisa smo med organizacije razdelili malce
manj kot 52.000 EUR. Poleg finančne in prostorske podpore mladinskih organizacijam
vseskozi nudimo tudi strokovno, organizacijsko in drugo pomoč pri izvedbi mladinskih
aktivnosti.
Sodelovanje z lokalno skupnostjo
V vseh četrtnih skupnostih, kjer delujejo mladinski centri in kjer izvajamo prostočasne
aktivnosti, sodelujemo s tam delujočimi ne-vladnimi organizacijami in pomembnimi
posamezniki. Tako smo v centru Bežigrad, v mesecu aprilu organizirali javno dobrodelno
prireditve »Dan za spremembe – kreativni bazar«, ki je potekala v soseski BS 3. Na
prireditvi, smo s pomočjo lokalnih prebivalcev, zbirali igrače, oblačile in druge predmete ter
prispevke za socialno ogrožene otroke. V mesecu maju smo v soseski organizirali še
fotografsko razstavo mladih obiskovalcev centra, z naslovom »Mladi smo …«, ki je potekala
v okviru Tedna mladih. Ob zaključku šolskega leta 2012/13 smo organizirali javno športno
rekreacijsko prireditev za mlade »Turnir v namiznem tenisu in nogometu« in dobrodelno
prireditev »Dobrodelni kreativni bazar« na zunanjih površinah soseske. Ob koncu poletnih
počitnic smo organizirali tradicionalni dvodnevni družabno športni festival »Biti mlad je
zakon«. Na festivalu smo izvedli kreativno-umetniške, športne, družabne in vrtnarske
delavnice, v sodelovanju z Društvo KUMŠT, Zavod Enostavno prijatelji, Zavod Lab Laar, s
prostovoljci in pogodbenimi delavci. Dvodnevnega festivala se je po naši oceni udeležilo 150
mladih in drugih obiskovalcev lokalne skupnosti.
V centru Črnuče smo v okviru prireditve Slovenske Filantropije »Dan za spremembe«,
organizirali javno dobrodelno prireditve »Pospravi omaro in daruj«, kjer smo za simbolično
ceno »prodajali« podarjene igrače, knjige, obleke in druge predmete za socialno ogrožene
otroke. Zbrana sredstva smo podarili lokalni osnovni šoli. Prireditve se je udeležilo po naši
oceni 100 mladih in drugih obiskovalcev lokalne skupnosti. V mesecu juniju smo se
predstavljali na javni prireditvi Četrtne skupnosti Črnuče »Evropski dan sosedov«. Ob
zaključku leta pa smo mladimi, ki sodelujejo v projektu »Glasbeni studio Basement« (v
nadaljevanju projekt), pomagali pri organizaciji dobrodelnega koncerta »Studio Basement«,
ki je potekal v večnamenski dvorani ČS Črnuče in katerega se je udeležilo 60 mladih
obiskovalcev. Na koncertu so mladi zbirali sredstva za projekt, ki se izvaja v centru Črnuče.
Tudi v centru Šiška smo se priključili dobrodelni prireditvi »Dan za spremembe«. V okviru
prireditve smo izvedli dobrodelno akcijo »Ker imam, drugemu dam« na kateri smo zbirali
prehrambene izdelke, ki smo jih v nadaljevanju podarili CSD Ljubljana Šiška, za materialno
in socialno ogrožene družine. V sodelovanju z JZ Kino Šiška, Društvom UrbanRoof,
Društvom Smetumet in mladimi grafitarji pod imenom Klan 1107 smo organizirali prvi festival
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urbane kulture »Moraš biti kul«, ki je potekal pred in v Kinu Šiška. Mladi so se lahko
preskusili v grafitiranju, DJ-janju, fotografiranju in oblikovanju fotografij, skatenju ipd.
Festivala se je udeležilo okoli 100 mladih obiskovalcev.
Najbolj aktivno smo sodelovali z lokalno skupnostjo v centru Zalog. Tekom leta smo, v
sodelovanju z OŠ Zalog, Društvom KUD C 3 in Oddelkom za predšolsko vzgojo in
izobraževanje MOL, v okviru projekta »Zalograd«, mladim iz Zaloga predali v upravljanje
sistem razsvetljave na zunanjem športnem igrišču OŠ Zalog. Z Društvom KUD C 3 smo
sodelovali na mednarodni konferenci »Culburb - Forum Urban Acupuncture«. Na konferenci
smo predstavili delovanje centra in soorganizirali zaključno prireditev konference na
zunanjem igrišču OŠ Zalog. V sodelovanju z OŠ Zalog in Četrtno skupnostjo Polje smo na
OŠ Zalog uspešno izvedli dobrodelno prireditev »Zalo(g)vant – Zaloški bazar za
spremembe«, ki je potekala v okviru vseslovenske prireditve »Dan za spremembe«. Na
prireditvi smo zbirali prispevke (prodaja rabljenih oblačil) za socialno ogrožene otroke.
Zbrana denarna sredstva smo podarili OŠ Zalog. Četrtni skupnosti Polje smo se pridružili, s
predstavitvijo zavoda in z izvedbo delavnic za mladino, na prireditvi »Pustovanje v Zalogu« in
»Miklavževanje« ter na praznovanju »Dneva ČS Polje«. Zaradi slabega vremena smo morali
odpovedati tradicionalno spomladansko javno športno družabno prireditev »Plata 2013 – z
nogometom proti diskriminaciji«, katero pa smo uspešno izvedli v jesenskem času, v
sodelovanju Zavodom Enostavno prijatelj, Društvom Dih, Inštitutom za afriške študije in KUD
C 3. Poleg nogometnega turnirja za mlade, na katerem je sodelovalo 16 ekip smo istočasno
organizirali še turnir v metanju trojk, delavnico »Vem, da zdravo jem«, družabne in kreativno
umetniške delavnice ter javno debato »Gradimo svoj prostor Zaloga! Javno mnenje šteje!«.
na javni prireditvi »Plata 2013«. Na prireditvi smo zabeležili 100 mladih, ki so sodelovali na
nogometnem turnirju in okoli 250 drugih obiskovalcev lokalne skupnosti.
Zavod je aktivni član koordinacije »Mreža Mlada ulica«, ki jo koordinira Zavod Bob in v katero
je vključenih še 8 nevladnih organizacij. Koordinacija je uspešno izpeljali preko 30 uličnih
akcij, z namenom zmanjšanja negativnih posledic večernega združevanja mladih na
področju Trnovskega pristana, na ploščadi Maximarket in na drugih lokacijah v centru mesta,
kjer se zbirajo mladih. V okviru koordinacije smo aktivno sodelovali pri organizaciji
študijskega obiska v Gradcu in na javni razpravi Četrtne skupnosti Center »Posvet o
alkoholizmu med mladimi«.
V letošnjem letu smo priskočili na pomoč Četrtni skupnosti Moste, ki si želi oživiti prostor na
področju Tržnice Moste in Centra Kulture Španski borci. V spomladanskem času smo
prevzeli koordinacijo delovne skupine z delovnim imenom »Pobuda za oživitev Centra Most«
v kateri sodelujejo še JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, Združenje Sezam, JZ CK Španski
borci, Društvo ProstoRož, Zavod Bob (s projektom Mladi hišni prijatelji), JZ Pionirski dom,
Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade, Knjižnica J. Mazovca, ŠD Moste,
Društvo upokojencev Moste in ZPM Ljubljana Moste. Z organizacijami vključenimi v Pobudo
smo ob začetku šolskega leta organizirali javno prireditev Bolšjak kultur, ki je potekala pred
Tržnico Moste. Prireditev je obiskalo okoli 150 prebivalcev lokalne skupnosti. Pobuda bodo
tudi v prihodnje organizirala javne prireditve za prebivalce lokalne skupnosti Moste, v skladu
s pridobljenimi finančnimi sredstvi.
Nacionalno sodelovanje
V zavodu že vrsto let sodelujemo v koordinaciji Preventivnih programov za mlade Slovenije
(v nadaljevanju PPMS), v katero so vključeni MC Velenje in dnevni centri za mlade CSD
Ljubljana Moste-Polje in Vič-Rudnik, Kranj, Škofja Loka in Tržič. V okviru koordinacije PPMS
smo ob zaključku šolskega leta 2012/13 želeli izvesti skupno akcijo za mlade z naslovom
»Osvojimo 2000 m - Skupaj bomo zmogli!«, ki pa je zaradi slabega vremena in zaradi velike
količine snega v visokogorju odpadla.
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Tudi v letu 2013 smo sodelovali na festivalu PUMstival v organizaciji Zavoda Bob, kjer smo
predstavili delovanja zavoda in projekt »Glasbeni studio Basement«. V mesecu maju in juniju
smo zavod predstavili na Festivalu Prostovoljstva (v organizaciji Slovenske Filantropije) in z
grafitarsko delavnico na festivalu Mladinstival (v organizaciji Zavoda Movit). V septembru
smo sodelovali na festivalu nepridobitnih organizacij LUPA (v organizaciji CNVOS-a) in na
Študentski tržnici (v organizaciji ŠOU Ljubljana). V oktobru pa še na Festivalu za tretje
življenjsko obdobje, v Cankarjevem domu in na Študentski Areni (oboje na stojnici MOL), kjer
smo predstavljali in promovirali prostovoljno delo v zavodu.
V mesecu aprilu smo se udeležili rednega srečanja Kluba Mreže MaMa, ki ga organizira
Zavod Mladinska Mreža MaMa. V okviru Kluba so potekala izobraževanja, delavnice in seja
Sveta zavoda. Poleg naštetega smo, na povabilo Društva Mepi Slovenija, kot partnerska
organizacija, sodelovali na konferenci »Strategic Planning Meeting«. Projekt Zalograd je bil
predstavljen na 7. trienalu sodobne umetnosti v Sloveniji, v Muzeju sodobne umetnosti
Metelkova v Ljubljani, na povabilo in pobudo KUD C 3.
V mesecu novembru smo delovanje zavoda in centra Zalog predstavili zaposlenim na Uradu
RS za mladino Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport.
Mednarodno sodelovanje
Od februarja do decembra smo gostiti francoskega prostovoljca Jordane Nicolettija, v okviru
projekt EPS. Sredstva za izvedbo projekta EPS smo uspeli pridobiti na razpisu program
»Mladi v akciji«. V ta namen poteka tedenska korespondecna s francosko organizacijo
Association Calliope, Grenoble (Francija). V sodelovanju z mednarodnim študentskim
združenjem AIESEC smo v centrih gostili prostovoljke iz Ukrajine, Tajvana in Kitajske, ki so
izvajale medkulturne delavnice z naslovom »Presentation of other cultures«.
V mesecu juniju smo se udeležili 9 dnevne mednarodne multilateralne mladinske izmenjave
z naslovom »Youth Culture 65 xxx – Explore the city« v mestu Wiesbandu (Nemčija). Na
izmenjavi je sodelovalo 8 držav, preko 60 udeležencev in 8 mladimi iz mladinskih centrov. V
mesecu maju je potekalo predhodno pripravljalno srečanje katerega se je, poleg
koordinatorke centra Zalog, udeležila 1 predstavnica mladih.
Delovanje zavoda in centra Zalog smo (na povabilo organizatorja Društvo KUD C3)
predstavili na okrogli mizi z naslovom »Shift of political power from city to suburbia«, ki je
potekala na mednarodni konferenci »Culburb - Forum Urban Acupuncture«.
V jesenskem času smo zavod in center Črnuče predstavili profesorjem in študentom
Fakultete za mednarodno socialno delo Univerze Ghent iz Belgije. Strokovni delavce centra
Zalog se je, od 12. do 21. 12. 2013, udeležil mednarodnega trening usposabljanja
»Differences Challenge Assumptions«, na temo medkulturnega relativizma pri delu z
mladimi, z manj priložnostmi, v Northamptonu (Velika Britanija).
Počitniške aktivnosti
V času zimskih počitnic, od 25. 2. do 1. 3. 2013, smo za mlade obiskovalce centrov
organizirali enodnevno smučanje na Cerknem (v sodelovanju s ŠD Šmartno Tacen), ogled
Romskega muzeja v vasi Kamenci v Prekmurju (v sodelovanju z Društvom Legebitra), obisk
vodnega parka Atlantis in Centra za urbane športe UrbanRoof ter ogled kino predstave v
Koloseju. Tisti, ki pa se omenjenih aktivnosti niso mogli oz. želeli udeležiti, pa smo zagotovili
aktivnosti v centrih, vsak delovnik od 11. do 19. ure.
V času prvomajskih počitnic, 29. in 30. 4. 2013, smo za mlade organizirali ogled zvezd na
Kureščku (v sodelovanju z Astronomskim društvom Labod) in športne aktivnosti v centru
urbanega športa UrbanRoof.
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V času poletnih počitnic, od 27. 6. do 30. 8. 2013 smo, v sodelovanju z Uradom za mladino
MOL, med mlade razdelili več kot 900 brezplačnih vstopnic za obisk Kopališča Kodeljevo. Za
mlade smo v poletnem času organizirali, dvakrat po pet dni, doživljajski tabor »Na drugi
strani planeta«, v dolini reke Radovne, v sodelovanju z Društvom Mepi in s Pokljuškim rodom
Gorje, pet dnevni športni tabor »S kolesom do morja«, v organizaciji centrov in pet dnevni
športno družabni tabor v Savudrji, v sodelovanju s ŠD Šmartno Tacen. Poleg tega smo
organizirali dva celodnevna izleta v Terme Čatež, enodnevni izlet na Mariborski otok in
Pustolovski park Betnava, na Bled, v Adrenalinski park Krvavec, v vodni park Aqualuna, na
Zoorbing, na rafting po Savi in v vodni park Aquasplash v Italiji.
V času jesenskih počitnic, od 28. do 30. 10. 2013 smo za mlade organizirali paintball,
delavnico urbanih športov v UrbanRoof-u in obiskali Živalski vrt Ljubljana. V tem času je
potekal tudi tridnevni tabor »Vikend za punce«, na Sviščakih, v organizaciji centrov in je bil
namenjen izključno dekletom.
V času prednovoletnih počitnic smo 27. 12. 2013 organizirali obisk vodnega parka Atlantis in
30. 12. 2013 obiskali bowling center Spider v Ljubljani.
Vseskozi smo, v času organiziranih izletov in taborov, zagotovili aktivnosti za mladie v vseh
centrih, v poletnem času, od 10. do 18. ure in v času ostalih počitnic, od 11. do 19. ure.
Prostovoljno delo
V letu 2013 je bilo v aktivnosti mladinskih centrov je bilo vključenih 64 prostovoljcev in 34
praktikantov različnih fakultet (večinoma Univerze v Ljubljani) in 1 EPS prostovoljec, skupno
99 prostovoljcev in praktikantov. V letnem poročilu za Ajpes smo navedli, da je 64
prostovoljcev (43 žensk in 21 moških) opravilo 4.793 ur prostovoljnega dela.
Prostovoljci in praktikanti so nam v centrih pomagali pri organizaciji in izvedbi skupinskih
aktivnosti ter pri aktivnostih v lokalni skupnosti. Največkrat pa so pomagali mladim pri učenju
in drugih šolskih obveznostih. Prostovoljci in praktikanti se v aktivnosti centrov vključujejo
najmanj 2 uri tedensko v času šolskega leta. Prostovoljcem in praktikantom zavoda
omogočamo redno mentorstvo, izobraževanje, povračilo potnih stroškov in drugih zadev do
katerih so upravičeni v skladu z Zakonom o prostovoljstvu. V letu 2013 smo že drugič
zapored uspešno izvedli tridnevni vikend izobraževalno družabni tabor za prostovoljce,
katerega se je udeležilo 32 prostovoljcev.
Informiranje javnosti
Načrtovane aktivnosti v mladinskih centrih smo redno objavljali na spletnih straneh in na
socialnem omrežju Facebook posameznega centra. Večje dogodke in aktivnosti smo
objavljali tudi na spletni strani zavoda. Tudi v letošnjem letu smo s Slovensko tiskovno
agencijo sklenili letno pogodbo o objavi novic na njihovem portalu. Medijem smo večkrat
posredovali t. i. newsletter (novičnik) o načrtovanih aktivnostih zavoda. Na različnih festivalih
smo preko delavnic in informativnega materiala informirali zainteresirano javnost o
aktivnostih zavoda. V let 2013 smo uspeli izdati osem številk internega časopisa centra
Zalog »Založnik«, v katerem so redno objavljali prispevke tudi mladi iz drugih centrov.
V tiskanih medijih smo objavili članke in prispevke v Glasilu Ljubljana, Časopisu Urban, City
Magazinu. V spletnih medijih smo objavljali prispevke in novice na portalu Mlad.si in
Prostovoljstvo.si. Koordinator centra Zalog in dva mladostnika (obiskovalca centra Šiška) so
sodelovali v oddaji Polnočni klub; tema »Prosti čas« na RTV Slovenija. V sodelovanju z
Društvom YHD in mladimi je bil predstavljen prispevek iz centra Bežigrad v mladinski oddaji
Infodrom na RTV Slovenija.
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Drugo
V sodelovanju s CSD Ljubljana Moste-Polje in Ljubljana-Šiška smo 4 mladim odraslim
osebam omogočili izvajanje nadomestne kazni v okviru programa »Opravljanje dela v
splošno korist«. Mladi vključeni v tovrstni program, so nam pomagali pri izvedbi aktivnosti v
posameznih centrih ali pri organizaciji skupnih priredtiev.
Pregled izvedenih mladinskih aktivnosti po vsebinskih področjih
Neformalno učenje, usposabljanja in pridobivanja kompetenc, kot tudi znanj v okviru
organiziranih učnih procesov mladinskega dela:
Dnevno vključevanje in motiviranje mladih obiskovalcev za sodelovanje v prostočasnih
aktivnostih centra ali v projekte, ki se izvajajo v lokalni skupnosti, kjer delujejo centri.
Dnevno neformalno druženje z mladimi obiskovalci, ob skupinskih igrah v vseh centrih.
Dnevni individualni in skupinski pogovori z mladimi, o težavah s katerimi se soočajo v
času odraščanja, o pomenu kreativnega in aktivnega preživljanja prostega časa, o
željah in potrebah glede aktivnosti ter projektih v prihodnjem šolskem letu, v vseh
centrih.
Dnevno vključevanje 4 mladih odraslih oseb v program »Opravljanje dela v splošno
kosit« v centru Zalog in Bežigrad, v sodelovanju s CSD Lj Moste-Polje in CSD Lj Šiška.
Organizacija dobrodelnega koncerta Studia Basement, v izvedbi mladih obiskovalcev
centra Črnuče.
Organizacija X-mass zabave Studia Basement, v izvedbi mladih obiskovalcev centra
Črnuče
Izvedba športno družabne prireditve »Plata 2013 – z nogometom proti diskriminaciji«, v
izvedbi centra in mladih obiskovalcev Zaloga, v sodelovanju z Društvom DIH, Zavodom
Enostavno prijatelji, Inštitutom za afriške študije, KUD C3 in predstavniki lokalne
skupnosti.
Tridnevni tabor »Vikend za punce« na Sviščakih.
Otvoritev sistema razsvetljave na zunanjem šolskem igrišču OŠ Zalog in predaja ključa
za upravljanje mladim.
Pomoč mladih obiskovalcev centra Zalog, pri organizaciji javne prireditve »Plata 2013 z nogometom proti diskriminaciji«, ki je zaradi slabega vremena odpadla, v izvedbi
centra Zalog.
2 x 5 dnevni tabor »Na drugi strani planeta«, v dolini reke Radovne, v sodelovanju z
Društvom Mepi in Pokljuški rod Gorje.
69 x delavnica »Človekove pravice« v vseh centrih, v sodelovanju z Društvom
Legebitra.
51 x delavnica »Projekt Glasbeni studio Basement« v centru Črnuče.
34 x delavnica »Svet skozi ekran« v centru Črnuče in Zalog, v sodelovanju z Inštitutom
za afriške študije.
27 x pomoč mladih pri izvedbi mladinskih aktivnost, v okviru izbirnih srednješolskih
vsebin, v centru Bežigrad in Šiška.
18 x delavnica »Pa dajmo bontonček« v vseh centrih, v sodelovanju z Društvom YHD.
13 x delavnica »Blazno resno z Zoranom« v centru Zalog, v sodelovanju z Zoranom
Premcem,
10 x delavnice snemanje filma ČMC-vizija v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom
KD Center 21.
7 x delavnica učenje socialnih veščin v centru Bežigrad, v sodelovanju z Društvom
Kameleon.
7 x delavnica »10 ključev – spoznavanje vrednosti« v centru Šiška, v sodelovanju z
Društvom Socialna akademija.
6 x delavnica »Hudi poklici« v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom za
izobraževanje, participacijo in socializacijo HeteroHomo naveza.
6 x delavnica »Spoznavanje navad in mobilnost oseb s hendikepom« v centru
Bežigrad, v sodelovanju z Društvom YHD.

14

5 x delavnice »Urice za punce« v centru Črnuče in Šiška.
4 x izvedba dobrodelne prireditve »Dan za spremembe« v vseh centrih.
3 x delavnica »Socialne igre« v centrih.
3 x delavnica »Praktično opismenjevanje« v centru Zalog, v sodelovanju z Društvom
Kameleon.
2 x projekt »Zaščita dvoživk - prenos dvoživk preko ceste« v centru Šiška, v
sodelovanju z Društvom Pest fižola.
2 x delavnica »Jaz in moja čustva« v centru Zalog.
2 x delavnica »Nenasilna komunikacija in med vrstniško nasilje« v centru Šiška.
2 x pomoč mladih pri urejanju evidenc centra Šiška.
2 x organizirano druženje z mladimi iz Zveze društev Sonček, v organizaciji centra
Šiška in Društva Legebitra.
1 x delavnica »Alkohol, droge in mladi«, ki je potekala, v okviru festivala Biti mlad je
zakon, v izvedbi centra Bežigrad in v sodelovanju z Društvom DrogArt.
1 x delavnica »Lastna samopodoba« v centru Črnuče.
1 x plesna delavnica v centru Šiška, v izvedbi mlade obiskovalke.
1 x delavnica »Priprave na razstavo Mladi in Šiška« v centru Šiška, v sodelovanju z
Društvom Smetumet.
1 x delavnica »Izdelovanje novoletnih okraskov« v centru Šiška, v organizaciji mladih
obiskovalk,
1 x pomoč mladih iz centra Črnuče, pri organizaciji prireditve »Praznovanje obletnice
delovanja centra Bežigrad«.
1 x delavnica »Stencil« v centru Črnuče, v izvedbi mladega obiskovalca.
1 x Mladinske delavnice v sodelovanju s prostovoljci centra Šiška.
1 x delavnica »Pisanje donacijskih prošenj« v centru Zalog.
1 x pogovorna delavnica v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom Skala.
1 x sodelovanje mladih v oddaji Polnočni klub (RTV Slovenija) na temo Prosti čas.
1 x pomoč mladim pri glasbenem nastopu na festivalu Mladinstival, v organizaciji
Zavoda Movit.
1 x delavnica - priprave z mladimi na mednarodno multilateralno mladinsko izmenjavo
Youth culture 65 xxx - Explore the city v mestu Wiesbaden (Nemčija), v centru Zalog.
Aktivno državljanstvo, zdrav način življenja in prostovoljstvo:
- Dnevna koordinacija vključevanja 64 prostovoljcev in 34 praktikantov v aktivnosti
centrov.
- Izvedba tridnevnega vikend izobraževanja za prostovoljcev v Sv. Šmihelju nad
Mozirjem, katerega se je udeležilo 32 prostovoljcev.
- Gostovanje EPS prostovoljca iz Francije, od februarja do decembra 2013, in
koordinacija vključevanja EPS prostovoljca v dnevne aktivnosti centrov. Projekt se je
izvajal, v okviru programa« Mladi v akciji«, ki ga sofinancira Evropska komisija.
- Tedenski sestanek z EPS prostovoljcem.
- Tedenski sestanek s prostovoljko-mentorico EPS prostovoljca.
- Tedensko obveščanje mladih o možnostih vključitve v projekt EPS v partnerskih
organizacijah iz tujine in o mednarodnih usposabljanjih za mlade. Pomoč
zainteresiranim prostovoljcem za vključitev v projekt EPS (pomoč pri pisanju vloge,
komunikacija z gostiteljsko organizacijo itd.).
- Tedensko ažuriranje socialnega omrežja Facebook in spletne strani posameznega
centra ter spletne strani zavoda.
- Priprava in izdaja 8 številk internega glasila »Založnik« centra Zalog.
- Priprava mesečnih prispevkov, s strani mladih iz različnih centrov, za interno glasilo
Založnik.
- Mesečna objava novic o prostovoljnem delu v centrih na spletni strani
www.prostovoljstvo.org
- Priprava promocijskega in informativnega gradiva za predstavitvi zavoda na Festivalu
Prostovoljstva, Mladinstivalu, PUMstivalu, Festivalu LUPA, Festivalu za tretje
življenjsko obdobje, na Študentski areni in na Dnevnih ČS Črnuče, Golovec, Posavje in
-
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Zalog.
Pet dnevni kolesarski tabor »S kolesom do morja« v izvedbi centrov.
Pet dnevni športno družabni tabor v Savudriji, v izvedbi centrov in v sodelovanju s ŠD
Šmartno Tacen.
Dnevno igranje namiznega tenisa v centru Bežigrad in Črnuče.
Tedensko igranje nogometa s penasto žogo v centru Črnuče.
Priprave fotografske razstave za festival »Mladi smo ...«, ki je potekala v okviru
Festivala Tedna mladih 2013, v soseski BS 3.
71 x delavnica »Organizirana vadba Kick-boksa« na OŠ Zalog v organizaciji centra
Zalog.
33 x delavnica »Sobotni sadni zajtrki« v centru Šiška.
29 x delavnica »Zdrave prehrane in življenjskega stila« v centru Bežigrad, Črnuče in
Šiška, v sodelovanju z Inštitutom za Afriške študije.
20 x Športne aktivnosti na zunanjih površinah v okolici vseh centrov (nogomet, košarka,
badminton, odbojka, hokej na travi itd.).
11 x delavnica »Spolnost in partnerski odnosi« v centru Bežigrad, v sodelovanju z
Društvom Pest Fižola.
9 x delavnica o zdravi prehrani, v centru Črnuče in Šiška.
7 x delavnica »Enakopravni pod mavrico«, v centru Zalog, v izvedbi EPS prostovoljca
Društva DIH.
5 x izvedba delavnic »Varna raba interneta« v centru Zalog, ki so potekale v okviru
projekta Safe.si.
4 x delavnica »Dan brez računalnik«, v centru Šiška
3 x delavnica »O zmanjševanju posledic pitja alkohola« v centru Črnuče, v sodelovanju
z Društvom DrogArt.
3 x delavnica »Spoznavajmo ČS Črnuče« v centru Črnuče, v sodelovanju z Društvom
Saprabolt.
3 x delavnica urbanih športov v dvorani Urbanroof, v okviru zimskih, prvomajskih in
jesenskih počitnic.
3 x pomoč mladih pri čiščenju centra Šiška in okolice.
2 x celodnevni izlet v Terme Čatež, v času poletnih počitnic, v sodelovanju z Društvom
Mozaik.
1 x delavnica »Mobilna info točka« v centru Zalog, v sodelovanju z Društvom DrogArt.
1 x delavnica »Informacije o vpisu v srednje šole« v centru Bežigrad.
1 x intervju z mladimi pod naslovom »Druga generacija priseljencev«, v centru Šiška, v
izvedbi študentov Fakultete za socialno delo.
1 x organizirano celodnevno smučanje na Cerknem, v okviru zimskih počitnic, v
sodelovanju s ŠD Šmartno Tacen.
1 x organiziran celodnevni izlet na Mariborski otok, na Bled, v Adrenalinski park
Krvavec, v terme Aqualuna, na Zoorbing, v Pustolovski park Betnava, na rafting po
Savi, v vodni park Aquasplash (Italija), v času poletnih počitnic, v sodelovanju z
Društvom Mozaik in ŠD Šmartno Tacen.
1 x organiziran obisk vodnega parka Atlantis, v času novoletnih počitnic.
1 x organiziran obisk Bowling centra Spired, v času novoletnih počitnic.
1 x delavnica »Fitnes na prostem« v centru Zalog, v sodelovanju z Društvom Pest
Fižola.
1 x organiziran obisk Paintball-a, v času jesenskih počitnic, v sodelovanju z ŠD
Šmartno-Tacen.
1 x organiziran obisk ZOO Ljubljana, v času jesenskih počitnic.
1 x celodnevni turnir v malem nogometu, za osnovnošolce in za mlade stare 15. let in
več, ki je potekal v okviru športno družabne prireditve »Plata 2013 – z nogometom proti
diskriminaciji«, v izvedbi centra Zalog in v sodelovanju z Društvom DIH.
1 x turnir v metanju trojk za mlade obiskovalce športno družabne prireditve »Plata 2013
– z nogometom proti diskriminaciji«, v izvedbi centra Zalog.
1 x delavnica »Vem, da zdravo jem« za mlade obiskovalce športno družabne prireditve
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»Plata 2013 – z nogometom proti diskriminaciji«, v izvedbi centra Zalog in v
sodelovanju z Inštitutom za afriške študije.
Socialna vključenost, večkulturnost, inovativnost in kreativnost mladine:
Izvedba dvodnevne športno družabne prireditve »Biti mlad je zakon«; izvedba
kreativno umetniški, športni, družabnih in vrtnarskih delavnic, v soseski BS 3, v izvedbi
centra Bežigrad in v sodelovanju z Društvom KUMŠT, Zavod Enostavno prijatelji,
Zavod Lab laar, pogodbenimi delavci in prostovoljci.
Izvedba festivala urbanih športov in kultur »Moraš biti kul« v izvedbi centra Šiška in v
sodelovanju z JZ Kino Šiška, Društvom UrbanRoof, Društvom Smetumet in grafitarji
Klan 1107.
Organizacija javne debate »Gradimo svoj prostor Zaloga! Javno mnenje šteje! na
športno družabni prireditvi »Plata 2013 – z nogometom proti diskriminaciji«, v izvedbi
centra Zalog in v sodelovanju z KUD C 3.
Nastop Kurto A.J. za delavnico »Gverila studio«, pred vhodom v center Šiška, v
sodelovanju z zavodom Apis.
Sodelovanje predstavnice mladih na tridnevnem predhodnem pripravljalnem srečanju
za mednarodno multilateralno mladinsko izmenjavo Youth culture 65 xxx - Explore the
city v mestu Wiesbaden (Nemčija).
Sodelovanje 8 mladih na devetdnevni mednarodni multilateralni mladinski izmenjavi
Youth culture 65 xxx - Explore the city v mestu Wiesbaden (Nemčija), ki je potekala v
mesecu juniju.
- 45 x medkulturne delavnice z naslovom »Presentation of other cultures« v vseh centrih,
v izvedbi 3 mednarodnih študent programa AIESEC.
41 x ustvarjalne delavnice v vseh centrih, v sodelovanju z Društvom Gumb, z KUD
Mreža in Zavodom Enostavno prijatelji.
38 x ustvarjalne delavnice v organizaciji centrov.
33 x raziskovalno eksperimentalne in naravoslovne delavnica v centru Bežigrad,
Črnuče in Šiška, v sodelovanju z Društvom Pest Fižola.
32 x delavnica Družabne in socialne igre v vseh centrih.
29 x kuharska delavnice v vseh centrih.
18 x delavnica »Učenje kitare« v centru Bežigrad, v sodelovanju s KUD Kulturni vikend
18 x delavnica »Strateške in namizne igre« v centru Bežigrad, v sodelovanju z
Društvom KIND.
18 x gledališke delavnice v centru Bežigrad, Črnuče in Šiška, v sodelovanju z
Društvom Transformator in Društvom Marija Vera.
18 x delavnica »Reciklažna ustvarjalnica« v centru Bežigrad, Šiška in Zalog, v
sodelovanju z Društvom Gumb.
14 x glasbene vaje mladinske skupine v centru Črnuče.
13 x delavnica »Izdelava animiranih risank« v centru Bežigrad,
11 x delavnica »Spoznavanje drugih kultur« v centru Črnuče, v sodelovanju z Zavodom
Enostavno prijatelji in Društvom Gumb.
10 x glasbena delavnica v centru Bežigrad, v sodelovanju z Zavodom Apis.
8 x delavnica »Vrtnarjenje in okraševanje cvetličnih lončkov« v centru Bežigrad, v
sodelovanju z Društvom Lab laar.
8 x cirkuška delavnica v centru Bežigrad in Črnuče, v sodelovanju z Društvom Kumšt.
7 x delavnica »Z kot Zalograd« v centru Zalog, v sodelovanju z Društvom Gumb.
7 x tiskarske delavnice v centru Črnuče, v sodelovanju z KUD Mreža.
7 x delavnica »Preurejanje prostorov centra Šiška skupaj z mladimi«, v sodelovanju z
Društvom KUD Mreža.
8 x organiziran obisk kino predstave v Kinodvoru v izvedbi vseh centrov.
- 6 x delavnica »Druženje z domačimi živalmi« v centru Šiška.
6 x multimedijska delavnica v centru Bežigrad in Šiška, v sodelovanju z Društvom
Socialna akademija.
5 x video delavnica »Mladi in Šiška« v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom
Smetumet.

17

-

5 x delavnica »Pasja sporočila« v centru Šiška.
5 x delavnica »Pustovanje« v vseh centrih.
5 x delavnica »Snemanje TV nadaljevanke« v centru Bežigrad, v sodelovanju z
Društvom Socialna akademija.
5 x delavnica »Grafitiranja« v centru Črnuče.
5 x astronomska delavnica v centru Črnuče in Šiška, v sodelovanju z Astronomskim
društvom Labod.
5 x delavnica »Gverila studio« v centru Črnuče, v sodelovanju z Društvom Apis.
5 x delavnica »Obnovimo Čamac« v centru Zalog, v sodelovanju s KUD Mreža.
4 x glasbena delavnica »Spoznavanje harmonike« v centru Bežigrad.
3 x delavnica z Društvom Tabornikov Rod Rožnik v centru Šiška.
3 x fotografska delavnica v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom Smetumet.
3 x delavnica »Osnova elektronike« v centru Črnuče in Šiška, v sodelovanju z
Društvom Mota.
- 3 x delavnica »Aromaterapije« v centru Črnuče, v sodelovanju z Zavodom Apis.
3 x grafitarska delavnica v centru Bežigrad.
2 x organizacija prostočasnih delavnic v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom Misss.
2 x obisk delavnica »Mala Re:ciklarnica« v Kinu Šiška, v izvedbi centra Šiška.
2 x grafična delavnica v centru Šiška, v sodelovanju s KUD Mreža.
2 x delavnica »Izdelava klopi« pred centrom Bežigrad.
2 x »Valentinova« delavnica v centru Bežigrad in Zalog.
2 x delavnice »Igre brez meja«, v centru Bežigrad.
1 x organiziran obisk Zavetišča za živali Gmajnice, v izvedbi centra Šiška in Zalog, v
sodelovanju z Društvom Pest fižola.
1 x organiziran obisk studia RTV Slovenija, v sodelovanju z društvom Lija Media.
1 x delavnica »Beatbox« v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom Log-um.
1 x pleskanje prostorov v centru Bežigrad.
1 x delavnica »Preuredimo prostor« v centru Šiška, v sodelovanju z KUD Mreža.
1 x delavnica »Vsi sestavljamo puzzl« v centru Črnuče.
1 x pogovorna delavnica z mladinsko pisateljico Janjo Vidmar, v okviru Festivala
Bralnice pod slamnikom, v centru Šiška.
1 x delavnica »Filmski dan« v centru Zalog.
1 x kreativna delavnica v Knjižnici Bežigrad, v izvedbi centra Bežigrad.
1 x delavnica »Terapija s konji« v izvedbi centra Šiška.
1 x kreativno umetniške delavnice za mlade, ki so potekale v okviru športno družabne
prireditve »Plata 2013 – z nogometom proti diskriminaciji«, v organizaciji centra Zalog
in v sodelovanju z Zavodom Enostavno prijatelji.
1 x delavnica »Urbane živali« v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom za zaščito
živali Ljubljana.
1 x delavnica »Družabne igre« v centru Šiška, v sodelovanju z Društvom Klub igra.
Drugo:
- Predstavitev centra Zalog na OŠ Zalog.
- 7 x sestanek s straši za organizacijo pomoči mladim obiskovalcem v centru Bežigrad.
- 4 x timski sestanke z namenom definiranja prostovoljnega dela in sicer s predstavniki
OŠ M. Šuštaršiča, CSD Bežigrad, ZD Bežigrad, starši, mladostnica in prostovoljka.
- 2 x sestanek glede dogovora o začetku izvajanja prostovoljnega dela za mladostnico, z
Društvom Slovenska filantropija in prostovoljko, v centru Bežigrad.
- 1 x timski sestanek na OŠ M. Jarca v sodelovanju s starši, mladostnikom in šolsko
svetovalno službo, v izvedbi centra Bežigrad.
- 1 x sestanek s svetovalno službo OŠ R. Jakopiča, v izvedbi centra Šiška.
- 1 x sestanek na CSD Lj Bežigrad, z namenom organizacije socialne mreže pomoči
mlademu obiskovalcu centra Bežigrad.
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2.3.1.1. Organizirane prostočasne aktivnosti otroke in mladino v Četrtni skupnosti Golovec in
Posavje
V lokalni skupnosti Štepanjsko naselje (ČS Golovec) že drugo leto uspešno izvajamo
prostočasne aktivnosti za otroke in mladino, v lokalni skupnosti Glinkšova in Bratovševa
ploščad (ČS Posavje) pa že tretje leto. Delavnice potekajo ob sredah, predvidoma od 16:30
do 19. ure, v času šolskega leta. V ČS Golovec smo v letu 2013 izvedli tudi štiri organizirane
aktivnosti v času poletnih počitnic. Velikokrat se nam na aktivnostih priključijo tudi starši,
največkrat takrat, ko aktivnosti potekajo na zunanjih površinah.
Aktivnosti organiziramo v sodelovanju s četrtnimi skupnostmi in okoliškimi osnovni šolami.
Osnovna šola B. Jakca (Štepanjsko naselje) nam pri organizaciji aktivnosti nudi prostore v in
pred šolo, pomoč pri oglaševanju aktivnosti in ostalo potrebno pomoč. Delavnice v ČS
Posavje pa potekajo v kletnih prostorih četrtne skupnosti in na zunanjih površinah. Otroke in
mladostnike obveščamo o aktivnostih preko socialnih omrežij Facebook, preko
osnovnošolskih napovednikov, spletnih strani četrtnih skupnosti in preko plakatov ter letakov.
Redno poteka sodelovanje z osnovnošolskimi svetovalnimi službami. Redno se vključujemo
v javne prireditve, ki potekajo v lokalni skupnosti. Prav tako smo uspeli v aktivnosti pritegniti
tudi nove prostovoljce.
Aktivnosti za otroke
Golovec:
- 19 x kreativno umetniška, reciklažna, sitotisk, izdelava zastav, izdelovanje lesenih igrač
in šiviljska delavnica.
- 7 x delavnice socialnih iger.
- 3 x cirkuška delavnica.
- 3 x kuharska delavnica.
- 2 x organiziran pohod na Golovec.
- 2 x organiziran ogled kino predstave.
- 1 x organiziran obisk delavnic v ČS Posavje.
- 1 x organiziran obisk parka Tivoli.
- 1 x kreativne delavnice za otroke in mladino na festivalu »Poletje v Mostah«, v
organizaciji JZ CK Španski borci.
- 1 x organizirano kopanje na Kopališču Kodeljevo.
- 1 x pogovorne delavnice »Kdo smo in kaj si želimo«.
- 1 x kreativne delavnice za otroke in mladino na javni prireditvi Dan ČS Golovec.
Posavje:
- 17 x kreativno umetniška, reciklažna delavnica, delavnice na temo praznikov (Velika
noč, Noč čarovnic).
- 8 x delavnice socialnih iger.
- 2 x kuharska delavnica.
- 2 x organiziran obisk parka Tivoli.
- 2 x pogovorne delavnice »Moje želje«.
- 1 x cirkuška delavnica.
- 1 x organiziran obisk delavnic v ČS Golovec.
2.3.2. Družinski center Mala ulica
Družinski center je svoja vrata odprl dne 24. 1. 2013. Družinski center je bil do poletnih
počitnic odprt vsak delavnik, od 9. do 19. ure. Z začetkom novega šolskega leta pa smo
vrata družinskega centra odprli od 10. ure dalje, ker se je izkazalo, da pred tem ni potreb s
strani staršev. Ob vikendih in praznikih ter v obdobju poletnih šolskih počitnic, od 1. 7. do 31.
8. 2013, je družinski center obratoval od 10. do 18. ure.
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Kmalu po odprtju, še zlasti pa v zimskih in spomladanskih mesecih, se je izkazalo, da so
občani v Ljubljani zelo pogrešali aktivnosti za starše, predšolske otroke in otroke prve triade
osnovne šole. V prvih treh, štirih mesecih smo v centru beležili zelo dober obisk (občasno
smo morali zaradi prostorskih omejitev in varnosti obiskovalcev, vrata centra tudi zapreti za
obiskovalce) in prodajo storitev. V mesecih, ko pa je vreme dovoljevalo aktivnosti na prostem
in predvsem v poletnem času, pa nam je, zaradi še ne obnovljenega zunanjega vrta, obisk
upadel.
Kljub vsemu pa smo v času poletnih počitnic beležili maksimalni obisk na programu
počitniško varstvo, saj smo dnevno vključevali 18 otrok. Občasno smo zaradi velikega
interesa, število vključenih otrok v počitniško varstvo povečali na 20 otrok dnevno. Poletno
počitniško varstvo je potekalo vsak delovnik, od 1. 7. do 30. 8. 2013, od 7:30 do 16: 30 ure,
in sicer vsak teden z drugačno vsebino. Otrokom smo poleg organiziranih aktivnosti
zagotovili še zajtrk, dvakrat malico (ena od malic je bila sadna) in kosilo. Vseskozi so imeli
otroci na voljo pijačo.
Aktivnosti za otroke
Delavnice:
- 220 x delavnica »Ustvarjalnica za otroke« v izvedbi centra in v sodelovanju Društva
Mathema ter Založbe Didakta.
- 197 x delavnica »Pravljične urice«, v izvedbi zaposlenih in pogodbenih izvajalk Helene
Vovk ter Anje Štefan.
- 28 x lutkovna predstava za otroke, v izvedbi študentov Pedagoške fakultete Univerze v
Ljubljani, dijakov Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani in Društva »Teater za vse«.
- 18 x delavnica »Angleška minutka«, v izvedbi podjetja Ars Linguae.
- 15 x delavnica »Origami«, v izvedbi s pogodbeno izvajalko Natašo Brunec.
- 5 x delavnica »Nemščina za otroke«, v izvedbi podjetja Ars Lunguae.
- 4 x delavnica »Nedeljsko jutro z gostom«, v sodelovanju z različnimi gosti.
- 3 x delavnica »Arhitektura za otroke«, v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije.
- 3 x delavnica »Rišemo z Zoro Stančič«.
- 3 x delavnica »Čarovni okusi s Severo Gjurin«.
- 2 x delavnica »Poslikava obraza«, v izvedbi pogodbene izvajalke Anje Marn.
- 2 x delavnica »Otroška joga«, v izvedbi pogodbene izvajalke Martine Razinger.
- 1 x lutkovna predstava »Zmajček«, v izvedbi Lutkovnega gledališče Ljubljana.
Drugo:
- 48 organiziranih rojstno dnevnih zabava.
- 20 organiziranih drugih zabav (pižama party, zabava za noč čarovnic itd.)
Počitniško varstvo:
- 9 tedensko organizirano poletno počitniško varstvo; živalsko - cirkuški teden (od 1. do 5.
7.), indijanski teden (od 8. do 12. 7.), grajski teden (od 15. do 19. 7.), Havajski teden (od
22. do 26. 7.), vesoljski teden (od 29. 7 do 2. 8.), Pikin teden (od 5. do 9. 8.), teden kock
in iger (od 12. do 16. 8.), gusarski teden (od 19. do 23. 8.) in eko teden (od 26. do 30.
8.).
- 4 dnevno organizirano varstvo času zimskih počitnic.
- 2 dnevno organizirano varstvo v časa prvomajskih počitnic.
Pri organizaciji varstva za otroke sodelujemo z Združenjem Sezam in z JZ Kinodvor. Z JZ
Kinodvor sodelujemo pri organizaciji varstva otrok v centru in sicer v času, ko potekajo kino
predstave za odrasle v kinu.
Aktivnosti za starše/skrbnike
Delavnice:
- 57 x delavnica »Pedokinetike Feldenkreis po ATM metodi«, v izvedbi Društva
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-

Pedokinetike in pogodbene izvajalke Andreje Semolič.
29 x delavnica »Telovadba za mamice z dojenčki«, v izvedbi pogodbene izvajalke
Andreje Semolič.
28 x delavnica »Baby signs«, v izvedbi pogodbene izvajalke Andreje Breznik Falk
16 x delavnica »Klepet po porodu«.
9 x delavnica »Mamice začetnice«, v izvedbi Zavoda Objem.
7 x predavanje in tečaj o masaži dojenčka, v izvedbi pogodbene izvajalke Mojce
Kurent.
5 x delavnica »Velika šola na Mali ulici«, v izvedbi pogodbene izvajalke Anje Štefan.
2 x delavnica »Učimo se kvačkanja«, v izvedbi pogodbene izvajalke Almire Sadar.
1 x profesionalno fotografiranje dojenčkov, v izvedbi pogodbene izvajalke Urše Kljader.
1 x delavnica »Individualno svetovanje«, v izvedbi Društva FamilyLab.
1 x srečanje skupine/predstavnic društva La Leche League – skupina za dojenje.

Druge aktivnosti
Drugo:
- Otvoritev družinskega centra dne 24. 1. 2013.
- Predstavitev družinskega centra in izvedba delavnic za otroke na festivalih »Trubarjeva
tržnica«, »Festival Prostovoljstva«, festival »Igraj se z mano« in »Luninem festivalu« v
mesecu maju in juniju.
- Organizacija dneva odprtih vrat v družinskem centru, v okviru projekta »Odprtih hiš –
mesec oblikovanja«, ki je potekal v mesecu oktobru, v organizaciji Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije.
- Snemanje in predstavitev družinskega centra v oddaji ŠKL na Kanalu A, v mesecu
oktobru.
- Predstavitev družinskega centra direktorju Urada RS za mladino in predstavnikom
MDDSZEM.
- Dnevno urejanje socialnega omrežja Facebook in spletne strani.
- Priprava in pošiljanje t.i. newsletterja na cca 500 e-naslovov.
Veliko časa in energije so zaposleni v družinskem času namenjali tudi vzpostavitvi
organizacije dela, blagajniškemu, računovodskemu in gostinskemu poslovanju. Pri
gostinskem poslovanju smo si pomagali z zunanjimi sodelavci oziroma organizacijami. V
sodelovanju z Oddelkom za gospodarske dejavnosti in promet MOL in z donacijo podjetja
Europlakat smo pred vhodom v center postavili nastrešek za vozičke. Že celo leto potekajo
dela in dogovori glede obnove zunanjega vrta in postavitve vertikalnega vrta v sodelovanju z
Oddelkom za urejanje prostora in Službo za razvojen projekte in investicije MOL, z županom
g. Z. Jankovićem in z donatorjem podjetjem Humko.
2. 4. Statistični podatki
Obisk otrok in mladostnikov v mladinskih centrih in na prostočasnih aktivnostih v ČS
Golovec in Posavje, v letu 2013.
Četrtni
mladinski
center

Dnevni
obisk
(povprečje)

BEŽIGRAD
ČRNUČE
ŠIŠKA
ZALOG
Skupaj
centri

18,5
18
21
21
78,5

Tedenski
obisk
(št. raz.
obiskovalcev)
42,5
52
51
44,5
190

Število
različnih
obiskovalcev

Število
obiskov

281
324
327
399
1.331

4.883
4.410
5.336
5.239
19.868

Št. dni
aktivnosti
v ČMC
izven
261
260
257
256
1.034

29
25
39
34
127
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GOLOVEC
POSAVJE
Skupaj vsi

/
/
78,5

11,5
9,5
211

72
31
1.434

430
312
20.610

/
/
1.034

44
36
207

Obisk mladih stari 15. in več let
Četrtni
mladinski
center
BEŽIGRAD
ČRNUČE
ŠIŠKA
ZALOG
Skupaj

Dnevni obisk
(povprečje)
5
7,5
6
13
31,5

Tedenski obisk
(št. različnih
obiskovalcev)
10
25
18
29
82

Skupno št.
različnih
obiskovalcev
115
126
105
192
538

Letno število
obiskov
960
1.957
1.542
3.200
7.659

Obisk mladih ob sobotah*
Četrtni mladinski
center

Sobotni obisk
Mesečni obisk
(povprečno število
(povprečno število
različnih obiskovalcev)
obiskovalcev)
BEŽIGRAD
7,5
19
ČRNUČE**
6
19
ŠIŠKA
9,5
20
ZALOG**
2
11
Skupaj
25
69
* v času poletnih počitnic center Bežigrad in Šiška ne obratujeta.
**od 1. 3. 2013 dalje center Črnuče in Zalog ob sobotah ne obratujeta.

Polletno število
obiskov
282
39
369
21
711

Število vključenih prostovoljcev in praktikantov
Četrtni mladinski center
BEŽIGRAD
ČRNUČE
ŠIŠKA
ZALOG
GOLOVEC
POSAVJE
PROJEKT EVS
UPRAVA
DC MALA ULICA
Skupaj

Prostovoljci
35
8
7
14
2
1
1
1
2
71

Praktikanti
17
6
5
6
/
/
/
/
/
34

Obisk otrok v družinskem centru, v letu 2013
Dnevni obisk
(povprečje)
29,5

Tedenski obisk
(povprečje)
238,5

Mesečni obisk
(povprečje)
864

Skupno št.
obiskov
9.643
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Obisk počitniškega varstva
Termin počitniškega
varstva
Zimsko
Prvomajsko
Poletno
Skupno

Tedenski obisk

Skupni obisk

187
9
90
286

187
9
450
646

Število prodanih vstopnic in drugih storitev
Artikel
Dnevna vstopnica
Dnevna družinska vstopnica
Mesečna vstopnica
Mesečna družinska vstopnica
Letna vstopnica
Družinska letna vstopnica
Vstopnina za dodatnega spremljevalca
Rojstni dnevi
Predavanja/delavnice
Varstvo na uro
Akontacija za počitniško varstvo
Organizacija zabav
SKUPAJ

Število
3.595
2.396
48
27
1.630
426
144
48
117
29
167
20
8.647

Število vključenih prostovoljcev in praktikantov
Prostovoljci
2

Praktikanti
/
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO
3.1. Uvod
Računovodsko letno poročilo za leto 2013 je pripravljeno na podlagi:
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),
Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02 in spremembe),
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe),
Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe),
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe),
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o
računovodstvu ter kapitalskih naložb (Uradni list RS, št. 117/02 in spremembe),
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe).
•
•
•

•

•

•

•

•

Letno poročilo je bilo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. Potrdilo in
računovodski izkazi so v prilogi tega poročila.
3.2. Splošno o računovodskem poročilu
Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02
in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:
- bilanco stanja,
- izkaz prihodkov in odhodkov ter
- pojasnila k obema računovodskima izkazoma.
Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika:
Obvezni prilogi k bilanci stanja:
- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
in
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.
•

•

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in
povzemajo določbe 26. člena pravilnika.
3.3. Računovodske informacije
Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu
Javni zavod Mladi zmaji vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe,
ločeno od prihodkov in odhodkov doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke
evidentira v skladu z določili 48. in 60. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev
javnih financ, ter drugi prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so predvsem
namenski prihodki za projekte, prihodki v zvezi z delovanjem Družinskega centra Mala ulica,
finančni prihodki ter drugi prihodki.
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova delovanja čajnice v Družinskem
centru in oddaje prostorov v uporabo.
Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamezna področja, kot so
splošni stroški, programski stroški ter stroški povezani s tržno dejavnostjo. Vendar pa v
okviru posameznega stroškovnega mesta zavod nima določenih sodil za delitev odhodkov
na odhodke iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Odhodki, ki so neposredno
povezani s tržno dejavnostjo (čajnica) so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov v
dejanskem znesku, pri ostalih odhodkih pa je upoštevano razmerje med prihodki od
poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz tržne dejavnosti.
Dolgoročne rezervacije
Zavod nima dolgoročnih rezervacij.
Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov
Zavod na dan 31. 12. 2013 izkazuje v bilanci stanja nerazporejen presežek prihodkov nad
odhodki v višini 1.692 €, od tega 4.599 € iz prejšnjih let.
Zavod bo presežek prihodkov nad odhodki uporabil za nakup opreme.
Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlog
neplačila
Ob koncu leta 2013 so v bilanci stanja izkazane naslednje terjatve:
- terjatve do uporabnikov EKN v višini 38.864 €.
Terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na povračila izplačanih nadomestil plač , na
neizplačan zahtevek za materialne in programske stroške in na obresti od denarnih sredstev
na vpogled.
Terjatve se poravnavajo v rokih.
Podatki o neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter
o vzrokih neplačila
Kratkoročne obveznosti na dan 31. 12. 2012 znašajo 71.046 €, od tega:
- obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v višini 25.556 €,
- obveznosti do dobaviteljev v višini 38.220 €,
- obveznosti za dajatve iz naslova plač in drugih dohodkov v višini 5.316 €,
- druge obveznosti v višini 100 €,
- obveznosti do uporabnikov EKN v višini 1.854 €.
Obveznosti iz naslova plač izhajajo iz obračuna za mesec december 2013 in so bile
poravnane v začetku januarja 2014. Obveznost do dobaviteljev in uporabnikov EKN
predstavljajo obveznosti iz naslova prejetih računov za opravljene storitve, ki zapadejo v
plačilo v letu 2014. Na dan 31. 12. 2013 zavod nima neporavnanih zapadlih obveznosti.
Zavod v letu 2013 izkazuje na časovnih razmejitvah znesek za odpravo ¾ plačnih
Nesorazmerij zaposlenih, to je 11.309 EUR. Enak znesek je vsebovan tudi v prihodkih in
odhodkih zavoda.
Obveznosti do zaposlenih bo zavod izplačal v skladu za zakonom, to je 25.2.2014 v celoti.
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Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena
sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (finančne naložbe in posojila)
Sredstva, ki so bila uporabljena za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva ter
neopredmetena sredstva so bila pridobljena z delovanjem tržne dejavnosti.
Zavod nima finančnih naložb in posojil.
Naložbe prostih denarnih sredstev
Zavod nima prostih denarnih sredstev.
Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev
Vrednost stalnih sredstev v bilanci stanja se je v letu 2013 spremenila zaradi novih investicij
v osnovna sredstva, amortizacije in odpisov po inventuri. Investicije v letu 2013 znašajo
10.842 €.
Glavne spremembe vrednosti stalnih sredstev predstavljajo:
- računalniška oprema v višini 2.456 €
- avdiovizualna oprema v višini 659 €
- druga oprema v višini – nabava opreme za delovanje DCMU 7.727 €.
Pri obračunu amortizacije za leto 2013 je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in
spremembe). Amortizacija je znašala 2.784 € in je bila v celoti krita v breme obveznosti za
prejeta sredstva v upravljanje.
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša
konec leta 24.123 €.
Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence
Konti izven bilančne evidence v letu 2013 niso bili uporabljeni.
Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih,
ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti
Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva še niso v celoti
odpisana.
Drugo kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja
Ni posebnosti.
3.4. Priporočila
Ni dodatnih priporočil.
3.5. Zaključek
Letno poročilo Zavoda Mladi zmaji za leto 2013 bo obravnaval svet zavoda na seji v mesecu
februarju 2014.

Ljubljana, februar 2014.
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