
NAČRT NABAV IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA GIMNAZIJE V LETU 

2012  
 

 

 Zamenjava dotrajanih in obrabljenih vzmetnic in vrhnjih delov vzmetnic, 

vzglavnikov in posteljnih garnitur (preobleke za vzglavnik, spodnja rjuha, preobleka 

za prešito odejo in prešita odeja) za dom Triglavska roža v Trenti  

 

Najugodnejša ponudba: 4899,19 evr 

 

Skupaj: do 5000,00 evr 

 

 

 Podjemna pogodba  oskrbnika doma Triglavska roža v Trenti za leto 2012 

 

Skupaj: 3300,00 evr  

 

 

 

 Delavnice, predavanja, vabljeni gostje za skupine dijakov.  

število izvedb 9 do 12 izvedb 

okvirna cena izvedbe (izvajalec, materialni stroški) od 200,00 do 800,00 evr (odvisno 

tudi od velikosti skupine) 

predlogi tem po izboru dijakov:  

o tehnike sproščanja, joga smeha, digitalna in klasična fotografija, kaligrafija, 

delavnice razvijanja podjetništva in upravljanja z denarjem, kreativno pisanje, 

varnost na internetu… 

o gostje po izboru dijakov  

 

 

Ocenjena vrednost glede na predlagano število izvedb: 1800,00 do 3000,00 evr 

 

 Delovanje šolskega pihalnega orkestra: 2000,00 evr za leto 2012. Dirigent je Sandi 

Vrabec (1/2), pri delu sodeluje Ivo Špacapan (1/2) (avtorske priredbe za pihalni orkester). 

Orkester je pričel z delom v  mesecu decembru, vadijo 1x do 2x tedensko. Načrtovani 

nastopi Podarimo vam pesem (april), ob dnevu državnosti in zaključni prireditvi šole 

(junij), Zlati oreh (december), Božičnica (december), mjuzikl (pomlad). 

 

 

 Profesionalni digitalni fotoaparat za delavnice digitalne fotografije za atelje: 

 

Ocenjena vrednost nakupa glede na specifikacijo: 1150,00 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 v 

doglednem času (2 leti) ne bo prišlo do načrtovane gradnje prizidka in adaptacije 

stare zgradbe.  



 

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 

 

 

 

 

SKUPAJ:  12.935,00  evr  – 14135,00 evr 

 

REALNI PLAN BREZ KLIMATSKIH NAPRAV: 11.820 evr – 14.520,00 evr 

 

NAČRTOVAN PRIHODEK (PROSTOVOLJNI PRISPEVEK V VIŠINI 15,00 EVR): 

12.000,00 evr (realno 8500,00 evr) 

PRENOS IZ LETA 2011: 3832,77 evr 

 

SKUPAJ NAČRTOVAN PRIHODEK 2012: 12.332,77 evr – 15.832,77 evr 

 

 

 

 

 

 

Načrt pripravila 

 

Nataša Kuštrin Tušek 

Rok Židanik 
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