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POROČILO 

 

 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 20. redni seji, dne 27. 5. 2014, obravnaval gradivo 

za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi točk 

 

a) Predlog Sklepa o izločitvi enote Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi 

zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih in 

organiziranju enote kot samostojnega Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in 

družine v Ljubljani  

b) Predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in   

družine v Ljubljani  

       c) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega   

       zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 

 

sprejel naslednje sklepe in amandma:  

 

SKLEP k a.) točki:   

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o izločitvi enote 

Družinski center Mala ulica iz Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno 

preživljanje prostega časa otrok in mladih in organiziranju enote kot samostojnega Javnega 

zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana v sprejem.  

 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

 

SKLEP k b.) točki:  

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o ustanovitvi Javnega 

zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana v sprejem skupaj z amandmajem odbora.  

 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

 

 

 



 

 

AMANDMA k b.) točki:  

V prvem odstavku 6. člena se za alinejo »84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti« doda nova alineja, ki se glasi: 

»85.520 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti« ter 

da se za alinejo »85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje« 

doda naslednje alineje:  

»85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

  86.909   Druge zdravstvene dejavnosti 

  88.910   Dnevno varstvo otrok 

  88.991   Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 

  88.999   Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve«. 

 

Obrazložitev:  

Zaradi  dejstva, da so predmetne dejavnosti zaradi administrativne napake pomotoma izpuščene iz 

standardne klasifikacije dejavnosti in bi to pomenilo izpad prenosa osnovne dejavnosti iz Javnega 

zavoda Mladi zmaji v nov Javni zavod Mala ulica, le-to s predmetnim amandmajem odbora 

prenašamo oziroma jo še razširjamo.  

 

Amandma je bil sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

 

SKLEP k c.) točki:   

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o spremembah in 

dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno 

preživljanje prostega časa otrok in mladih in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 

Ljubljana v sprejem.  

 

Sklep je bil sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

 

     

Pripravila: 

Tatjana Zavašnik, višja svetovalka II  

 

 

 

predsednica 

 mag. Eva Strmljan Kreslin 

 

 


