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VABILO 
 

Vabim vas, da se udeležite 1. sestanka Sveta zavoda, ki bo v torek, 23. 2. 2021, ob 17. uri v jedilnici 
šole. Vstop v šolo bo skozi vhod pri zobni ambulanti. 

 
 

Zaradi trenutnih razmer in priporočil NIJZ vas prosimo, da na sestanku uporabljate masko in 

upoštevate priporočeno socialno distanco. Po ponovnem odprtju VIZ velja Odredba o izvajanju 

posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki 

opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za 

objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja. Tako je tudi v primeru članov sveta zavoda 

zaželjeno, da imajo opravljen hitri antigenski test (HAGT). 

 

Predlagam naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Konstituiranje Sveta zavoda. 

2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta zavoda. 

3. Poročanje župana o aktualnih informacijah. 

4. Poročilo inventurne komisije, revizijsko poročilo. 

5. Letno poročilo 2020. 

6. Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2021. 

7. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice. 

8. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta zavoda. 

9. Razno. 

 

 

 

 

mag. Urška Bučar, prof., l. r.  

predsednica Sveta zavoda 

 

Vabljeni: 

- člani Sveta zavoda, 

- ravnateljica Andreja Koščak, prof., 

- računovodkinja Zvonka Božič, dipl. ekon., 

- predsednica SVIZ Marija Andrejčič, 

- predsednica volilne komisije Katja Bučar, prof., 

- župan Franci Vovk. 

 



 

Priloge: 

 Poslovnik o delu Sveta zavoda, 

 Letno poročilo Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2020, 

 Priloga – Podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020, 

 Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2021, 

 Priloga – Finančni načrt za leto 2021 – izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR, 

 Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja, 

 Poročilo o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2020. 


