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OBČINA ŽALEC 

OBČINSKI SVET 
Odbor za negospodarske javne službe 
www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si 
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec 
t: 03 713 63 20, f: 03 713 64 64  

  

 

Številka:  011-0014/2021-1 
Datum:    14. 04. 2021    

 
V  A  B  I  L  O 

 
na 14. sejo Odbora za negospodarske javne službe,  

ki bo v ponedeljek, 19. aprila 2021 ob 14.00 uri, 
v dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu. 

 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Odbora za negospodarske javne službe; 

2.*  Obravnava letnih poročil za leto 2020 javnih zavodov s področja negospodarstva, katerih 
ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Žalec; 

3.* Predlog soglasij ustanovitelja k ugotovljeni delovni uspešnosti in višini dela plače za redno 
delovno uspešnost ravnateljev / direktorjev javnih zavodov v Občini Žalec leto 2020; 

4. Pobude in vprašanja; 

5. Aktualnosti. 

 

* 2. in 3. točka dnevnega reda bosta potekali na skupni obravnavi Odbora za negospodarske 
javne službe ter Odbora za finance, proračun in premoženje s pričetkom ob 13.30 uri. 

  
 
 
 

  
 

PREDSEDNIK ODBORA 
Slavko Ivezič, l.r. 

 
 
 
Priloge: 
- k 1. točki dnevnega reda: Predlog zapisnika 13. seje Odbora za negospodarske javne službe z dne 22.3.2021; 
- k 2. in 3. točki dnevnega reda: gradivo objavljeno na spletnih straneh Občine Žalec:  »18. redna seja 21.4.2021«: 

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/  
 
Poslovna poročila javnih zavodov so dostopna tudi na naslovu (od 14.4.2021 do 20.4.2021):  
https://we.tl/t-7Dj6GkdfeO   

   
Vabljeni: 
- člani odbora za negospodarske javne službe, 
- župan,  
- direktorica občinske uprave,  
- vodja urada za negospodarske javne službe,  
- sekretarka občinskega sveta, 
- k 2. točki dnevnega reda:  

- ravnateljica OŠ Griže, - ravnateljica II. OŠ Žalec, 
- ravnateljica OŠ Petrovče, - ravnatelj GŠ Risto Savin Žalec, 
- ravnatelj OŠ Šempeter, - direktorica MSK Žalec, 
- ravnateljica I. OŠ Žalec, - direktorica UPI Žalec, 
- ravnateljica JZ Vrtci OŽ, - direktorica ZD Žalec, 
- direktor ZKŠT Žalec, - direktorica Žalskih lekarn Žalec, 
- direktor MC Žalec,  - direktorica RŠS Celje. 

 
Poslati v vednost: 
- podžupanom, 
- vodjem notranjih organizacijskih enot občinske uprave.  

https://zalec.si/obcina/obcinski-svet/gradiva-sej-obcinskega-sveta/
https://we.tl/t-7Dj6GkdfeO

