
OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE 

Pionirska cesta 35 

8350 Dolenjske Toplice 

Telefon: 07 38 45 200 

E-naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si 

 
 
SVET ZAVODA V OSNOVNI ŠOLI 
Številka: 900-1/2021/17 
Datum: 15. 2. 2022 

 

VABILO 
 

Vabim vas, da se udeležite 5. sestanka Sveta zavoda, ki bo v torek, 22. 2. 2022, ob 17. uri v jedilnici 
šole. Vstop v šolo bo skozi vhod pri zobni ambulanti. 

 
Zaradi trenutno veljavnega Odloka o izvajanju dejavnosti v vzgoji in izobraževanju vas prosimo,  

da izpolnjujete enega izmed pogojev PCT, ki ga bomo na vhodu tudi preverjali, 

na sestanku uporabljate masko in upoštevate priporočeno socialno distanco. 

 

Predlagam naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

2. Nerealizirani sklepi. 

3. Poročanje župana o aktualnih informacijah. 

4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju. 

5. Letno poročilo 2021. 

6. Poročilo inventurne komisije, revizijsko poročilo. 

7. Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2022. 

8. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice. 

9. Ocena delovne uspešnosti ravnateljice.  

10. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda. 

11. Razno. 

 

 

Gašper Štih, prof., l.r.,  

predsednik Sveta zavoda 

 

Vabljeni: 

- člani Sveta zavoda, 

- ravnateljica Andreja Koščak, prof., 

- računovodkinja Zvonka Božič, dipl. ekon., 

- predsednica SVIZ Marija Andrejčič, 

- župan Franc Vovk. 

 

 

 

 

 

 



Priloge: 

 Zapisnik 4. sestanka Sveta zavoda, 

 Letno poročilo Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2021, 

 Priloga – Podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, 

 Poročilo o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2021, 

 Končno in letno poročilo o notranjem revidiranju uporabnika proračuna, 

 Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt Osnovne šole Dolenjske Toplice za leto 2022, 

 Priloga – Finančni načrt za leto 2022 – izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku v EUR, 

 Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, 

 Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja. 

 


