
 

 

 

1 
 

 

POGODBA O DONACIJI 
 

ki jo skleneta 
 
Podjetje / organizacija / fizična oseba 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naslov;……………………………………………..................................................................................................................... 
Pošta in kraj;…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
ID za DDV,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ki jo zastopa (ime in priimek, funkcija)…………………………………………………………………..………………………………………… 

 
in   
 
Glasbena šola Slovenske Konjice 
Tattenbachova ulica 1/a,   
3210 SLOVENSKE KONJICE, 
 
ki jo Branimir Klevže, ravnatelj 
(v nadaljevanju prejemnik donacije) 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prejemnik donacije neprofitna organizacija, ki s svojo dejavnostjo 
zadovoljuje potrebe na področju osnovnega glasbenega izobraževanja na območju občin Slovenske Konjice, 
Zreče in Vitanje.  
 
Sredstva pridobljena  iz donacij zbira za (podčrtaj ali obkroži izbrano donacijo): 
 

• financiranje dejavnosti, ki je potrjena iz strani Sveta zavoda in se financira iz lastnih sredstev  in 
financiranje dejavnosti, ki niso sestavine izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz 
javnih sredstev, 

• nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, izvajaje izobraževanj-seminarjev, 

• nakup šolskih instrumentov, 

• pomoč pri plačilu materialnih stroškov (šolnine) otrok iz socialno šibkejših družin, 
▪ v enkratnem znesku za šolsko leto _______________________________ 
▪ mesečno za šolsko leto; _______________________________________ 
▪ Osebni podatki prejemnika donacije (v primeru da gre za točno določeno osebo) 

                            ___________________________________________________________________________ 

• povezovanje z drugimi šolami v RS in tujini, 

• za promocijo v javnosti. 
 

  

 

GLASBENA ŠOLA 

Slovenske Konjice 

Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice 

tel.: 03 759 39 03   

e-mail: info@gsslovenskekonjice.si 

www.gsslovenskekonjice.si 
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Sredstva pridobljena z donacijami se vodijo skladno po sklepu o ustanovitvi Šolskega sklada GŠSK  
z dne 6. 10. 2014.  

2. člen 

Donator prispeva sredstva v višini ………………………………..€, na poslovni račun prejemnika donacije, številka   
SI56 0131 4603 0713 123 odprtega pri RS Ministrstva za finance, uprava RS za javna plačila, območna enota 
Žalec. 

Podatki za nakazila: 

IBAN SI56 0131 4603 0713 123 

Koda namena COST 

Namen plačila ŠOLSKI SKLAD 

BIC (SWIFT) coda banke BSLJSI2X 

Referenca 00 01 

Naziv in popoln naslov organizacije 
Glasbena šola Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 1a, 3210 
Slovenske Konjice 

 
 

3. člen 
 
Prejemnik donacije s podpisom pogodbe potrjuje, da bo podarjena sredstva uporabil izključno za namen 
opredeljen v 1. členu četrte alineje te pogodbe. 
 

4. člen 
 

Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. Če sporazum ni mogoč spore rešuje pristojno 
sodišče v Celju. 
 

5. člen 
 

Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod. Pogodba začne veljati po 
podpisu obeh pogodbenih strank. 

 
                                      

Donator:                                                                                                                 Prejemnik donacije: 
 
                                                                                                                                 Glasbena šola Slovenske Konjice 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                 Branimir Klevže, ravnatelj 
 
                                                                                                                             
  Kraj in datum podpisa:                                                                                       Kraj in datum podpisa: 
 

 _____________________________                                                               ______________________________ 

 

DŠ: 70401268  I Trr: SI56 013146030713123  I  Matična številka: 5087767  I  Šifra proračunskega uporabnika: 71315  I  Šifra dejavnosti: 85.520 


