GIMNAZIJA NOVA GORICA
ŠOLSKI SKLAD GIMNAZIJE NOVA GORICA

PREDLOG NABAV IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE V LETU
2013
Stojala za dežnike in obešalniki za učilnice. Dijaki to predlagajo že nekaj let, vendar je bil
predlog zavrnjen z obrazložitvijo načrtovane gradnje prizidka in adaptacije šolske
stavbe in s tem povezano garderobo za dijake.
Stoječi obešalniki: od 26,00 evr (HN05-S) evr do 35,00 evr x 28 = 728,00 evr do 980,00 evr
Stojalo za dežnike (posoda): ca 11,11evr x 28 = 311,08 evr (do 350 evr)
Skupaj: 1039,08 evr do 1330,00 evr

Delavnice, predavanja, vabljeni gostje za skupine dijakov.
število izvedb: 4 - 7 izvedb
okvirna cena izvedbe (izvajalec, materialni stroški) od 258,08 do 340,65 evr (odvisno tudi od
velikosti skupine)
predlogi tem po izboru dijakov:
o digitalna in klasična fotografija, kaligrafija, tečaj hitrega branja
o gostje po izboru dijakov
Ocenjena vrednost glede na predlagano število izvedb: 1000,00 do 1700,00 evr
Delovanje šolskega pihalnega orkestra: Dirigent je Sandi Vrabec (1/2), pri delu sodeluje Ivo
Špacapan (1/2) (avtorske priredbe za pihalni orkester). Načrtovani nastopi Podarimo vam pesem
(april), ob dnevu državnosti in zaključni prireditvi šole (junij), Zlati oreh (december), Božičnica
(december), mjuzikl (pomlad) in na šolskih proslavah (3).
Skupaj: 1600,00 evr.
Ureditev brezžičnega omrežja tudi za dostop z mobilnimi napravami: dograditev omrežja z
možnostjo dostopa z vseh prostorov šole
Skupaj: 500,00 evr
Vzdrževanje 4ke: nujna vzdrževalna dela (kabli, miške, konektorji, prijavna tabla ipd.)
Skupaj: 300,00 evr

Nakup klimatskih naprav za učilnice 17, 18, 19 (2. nadstropje). Zaradi vročine v zadnjih letih
in perspektive v prihodnosti je v navedenih učilnicah od meseca maja do konca septembra skoraj
nemogoč pouk in opravljanje mature. Predlog v primeru, da nakup klimatskih naprav ne bo
mogoč iz sredstev šole.
Ocenjena vrednost nakupa (cene so pridobljene s spleta):
1 klimatska naprava (1 zunanja enota z možnostjo priključitve 2 – 4 notranjih enot) 2400,00 evr
Notranja enota 315,00 evr
Skupaj: 2400,00 + 315,00 x 3 = 2400,00 + 945,00 = 3345,00 evr

NAČRTOVANA SREDSTVA SKUPAJ (BREZ KLIM): 4439,08 EVR DO 5430 EVR
NAČRTOVANA SREDSTVA SKUPAJ 7784,08 EVR DO 8775 EVR
NAČRTOVAN PRIHODEK (PROSTOVOLJNI PRISPEVEK V VIŠINI 15,00 EVR): 12.000,00
evr (realno glede na leto 2012 7500,00 evr)
PRENOS IZ LETA 2012: 278,64

SKUPAJ NAČRTOVAN PRIHODEK 2013: 7778,64 evr do 12278,64 evr

