/naziv podjetja, naslov/, ki ga zastopa direktor /ime in priimek/; identifikacijska številka
za DDV (ali davčna številka) kot donator
in
Osnovna šola Dravlje, ki jo zastopa ravnateljica dr. Lucija Željko; davčna številka šole
79401392 (nismo zavezanci za DDV) kot doniranec
skleneta naslednjo
DONATORSKO POGODBO
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je predmet tega pogodbenega razmerja donatorstvo v
Šolski sklad OŠ Dravlje za nadstandardne dejavnosti.
2. člen
Kot svoj prispevek donator daruje donirancu _____€, nakazanih dne __________ na
transakcijski račun SI56 – 0126 -1603 – 0664 - 989, sklic 00290100.
3. člen
Doniranec se zavezuje, da bo prejeto donacijo uporabil izključno za namen donatrostva iz
1.člena te pogodbe.
V primeru, da donacija ne bi bila porabljena izključno za namen donatorstva, kot izhaja iz
1.člena te pogodbe, je doniranec dolžan vrniti prejeti znesek donatorju s pripadajočimi
zakonskimi zamudnimi obrestmi.
4. člen
Doniranec je dolžan v roku 30 dni po končanju nadstandrdne dejavnosti donatorju poslati
dokazilo oziroma poročilo, da so bila donirana sredstva porabljena za namen iz 1.člena te
pogodbe.
Če donator presodi, da so dokazila neustrezna ali pomanjkljiva, sme od doniranca
zahtevati, da poročilo oz. dokazilo ustrezno dopolni. V ta namen mu donator postavi
dodaten rok, v katerem mora doniranec predložiti ustrezna dokazila.
V primeru, da doniranec v postavljenem roku ne predloži poročila oziroma dokazila o
ustrezno pridobljenih sredstvih ali da v roku ne dopolni pomanjkljivih ali neustreznih
dokazil oz. poročil, sme donator zahtevati vračilo donacije skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi.
5. člen

Morebitne nejasnosti ali spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne
bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
6. člen
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

V Ljubljani, dne _________

Donator /naziv podjetja/

Prejemnik donacije

/ime in priimek/

OŠ Dravlje,
ravnateljica dr. Lucija Željko

Šolski sklad OŠ Dravlje,
predsednica Petra Verlič

