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OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
 
 
ZADEVA: STALIŠČE ODBORA 
 
Odbor za negospodarske javne službe je na svoji 19. seji, dne 14. marca 2022, pod 2. točko 
obravnaval Predloge Odlokov o spremembah in dopolnitvah Odlokov o ustanovitvi vzgojno-
izobraževalnega zavoda: 

a) I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava), 

b) Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava), 

c) Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava), 

d) Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in druga obravnava) in  

e) Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava)  

ter ob tem sprejel naslednje sklepe k 5. točki dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta 
Občine Žalec: 
 
SKLEP 1: »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine 
Žalec, da obravnava Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec (prva in druga obravnava) in ga 
sprejme v predloženem besedilu.«  
 
SKLEP 2: »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine 
Žalec, da obravnava Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže (prva in druga obravnava) in ga 
sprejme v predloženem besedilu.«  
 
SKLEP 3: »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine 
Žalec, da obravnava Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (prva in druga obravnava) in 
ga sprejme v predloženem besedilu.«  
 
SKLEP 4: »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine 
Žalec, da obravnava Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (prva in 
druga obravnava) in ga sprejme v predloženem besedilu.«  
 
SKLEP 5: »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine 
Žalec, da obravnava Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec (prva in druga obravnava) in ga 
sprejme v predloženem besedilu.«  
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OBČINSKEMU SVETU, tu 
 
 
 

 
ZADEVA: STALIŠČE ODBORA 
 
 
Odbor za negospodarske javne službe je na svoji 19. seji, dne 14. marca 2022, pod 3. točko 
obravnaval Predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne 
dosežke ter ob tem sprejel naslednje sklepe k 6. točki dnevnega reda 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Žalec: 
 
 »Odbor za negospodarske javne službe predlaga Občinskemu svetu Občine Žalec, da 
obravnava Predlog Pravilnika o denarnih nagradah Občine Žalec športnikom za športne 
dosežke in ga sprejme v predloženem besedilu.«  
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