
PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek)

A. Sponzorske in donatorske pogodbe

Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost
Vrednost 

posameznih izplačil
Trajanje posla

donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme ob 135. 

obletnici društva

16.5.2016
PGD Šmartno pri Slovenj 

Gradcu
                         100,00 €                     100,00 € 16.5.2016

donacija za pomoč pri izvedbi 

festivala XII. Kroško kulturno 

poletje

17.5.2016 RRA Koroška d.o.o.                          200,00 €                     200,00 € 16.6.2016

donacija za nakup igral za 

novozgrajeno otroško igrišče
27.6.2016

Turistično športno društvo 

Vedrin
                         400,00 €                     400,00 € 27.6.2016

donacija za pomoč pri 

organizaciji dobroelnega 

koncerta za zapuščene živali

4.10.2016
Društvo proti mučenju živali 

Koroške
                           50,00 €                       50,00 € 4.10.2016

donacija za socialne pomoči, 

zdravstveno dejavnost, …)
4.10.2016

RKS - območno združenje 

Slovenj Gradec
                           70,00 €                       70,00 € 4.10.2016

donacija za pomoč pri izvedbi 

športnih aktivnosti
17.10.2016 Odbojkarski klub Prevalje                          400,00 €                     400,00 € 17.10.2016

donacija za šolo v naravi 16.11.2016 Osnovna šola Podgorje                          130,00 €                     130,00 € 16.11.2016

donacija za pomoč pri izdaji 

izobraževalnih gradiv o naravi
16.11.2016 Društvo narava Pohorja                            80,00 €                       80,00 € 16.11.2016

donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme
22.12.2016 PGD Prevalje                          500,00 €                     500,00 € 22.12.2016

donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme
29.12.2016

PGD Šmartno pri Slovenj 

Gradcu
                         700,00 €                     700,00 € 29.12.2016

donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme
29.12.2016 PGD Golavabuka                          700,00 €                     700,00 € 29.12.2016



donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme
29.12.2016 PGD Turiška vas                          700,00 €                     700,00 € 29.12.2016

donacija za nakup zaščitne in 

reševalne opreme
29.12.2016 PGD Slovenj Gradec                          700,00 €                     700,00 € 29.12.2016

B. Avtorske pogodbe

Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost
Vrednost 

posameznih izplačil
Trajanje posla

Pomoč pri pripravi analize 

prevzema storitve "zbiranja in 

prevoza odpadkov v Koroški 

regiji" z izdelavo anketnih 

obrazcev za pripravo posnetka 

stanja

2.11.2016 Marcel Hriberšek                          550,00 €                     601,60 € 15.12.2016

C. Preostale svetovalne ali druge svetovalne storitve -ni

Vrsta posla Datum sklenitve Pogodbeni partner Pogodbena vrednost
Vrednost posameznih 

izplačil
Trajanje posla


