Višina presežka
prihodkov nad
odhodki iz
preteklih let
(v EUR)
1.629,37

Višina presežka
prihodkov nad
odhodki iz leta
2014
(v EUR)
6.811,00 -

7.632,81

1.489,21 -

Osnovna šola Čepovan

0

217,57 -

Osnovna šola Dornberk

0

1.293,00 -

nakup učno-vzgojnih pripomočkov

17.434,94

2.031,03 -

programska oprema za izdajanje e-računov (435,54 EUR)
storitev ureditve arhiva: trajna ureditev arhiva, izdelava pravilnika o
arhiviranju (2.500,00 EUR)
posodabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije na šoli: nabava
projektorjev, zvočnikov, računalnikov, druge IKT opreme v učilnicah in
kabinetih (6.000,00 EUR)
učni pripomočki za različne predmete (2.000,00 EUR)
pohištvo v učilnicah (mize, stoli) (3.000,00 EUR)
ozvočenje za prireditve v avli šole (4.000,00 EUR)
drugi nepredvideni investicijski stroški

JAVNI ZAVOD

Vrtec Nova Gorica
Osnovna šola Branik

Osnovna šola Frana Erjavca
Nova Gorica

-

Osnovna šola Milojke Štrukelj
Nova Gorica

31.326,33

0 -

-

Namen porabe v letu 2015
(investicije, inv. vzdrževanje, nakup opreme)
ureditev ograje in dovoza v vrtcu Kekec
igralo za vrtec (4.708,00 EUR)
hladilnik za kuhinjo (1.575,00 EUR)
nakup multipraktika za šolsko kuhinjo

POŠ Ledine – oprema: garderobne omarice, omarice in predalniki za
dodatno učilnico (6.000,00 EUR)
POŠ Ledine - igrišče; zaključek 1. faze (tlakovanje prostora med igrišči,
drevesa, klopi) (6.000,00 EUR)
POŠ Ledine - pragovi vrat, oken (922,79 EUR)
matična šola - nakup opreme: šolsko ozvočenje, zamenjava iztrošene
IKT opreme (računalniki, projektorji, platno za projekcijo, programska
oprema), oprema za 2 učilnici (stoli in mize) (13.000,00 EUR)
matična šola - menjava zasilne razsvetljave (712,87 EUR)
matična šola - štedilnik kuhinja (3.150,67 EUR)

Osnovna šola Solkan
Osnovna šola Šempas

matična šola - ureditev igrišča (1.540,00 EUR)

0

7.734,93 -

2 interaktivni tabli (4.740,11 EUR)
popravilo športnega igrišča (2.994,82 EUR)

14.824,20

1.382,87 -

komunikacijska omara na hodniku (600,00 EUR)
kuhinjski pripomočki (6.800,00 EUR)
klimatske naprave (3.600,00 EUR)
projektorji (2.100,00 EUR)
fotoaparat (600,00 EUR)
učila in učni pripomočki (700,00 EUR)
računalniki (1.300,00 EUR)
visokotlačni čistilec (507,07 EUR)

