________________________________________________________, ki ga
davčna številka: _____________________ (v nadaljevanju donator)

zastopa

______________________;

in
Ustanova Danu filantropija, Ledarska ulica 3, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Jaka Lindič, davčna
številka: 76408213 (v nadaljevanju prejemnik)
sklepata
DONATORSKO
POGODBO
1. člen
(uvodne ugotovitve)
(1) Pogodbeni stranki ugotavljata, da je prejemnik organiziran kot ustanova in da je nepridobitna,
neprofitna in nevladna organizacija, ki je ustanovljena za namene: nudenja pomoči osebam, ki
so potrebne pomoči; pomaga posameznikom, predvsem nosečnicam, predšolskim otrokom
oziroma njihovim skrbnikom in družinam, ki potrebujejo pomoč v najkrajšem možnem času, pri
čemer imajo prednost tisti, ki pomoči ne morejo pridobiti preko državnih inštitucij ali drugih
dobrodelnih organizacij, ter s pomočjo organizacijam in društvom doma in v tujini, ki se
ukvarjajo s področji zdravja, dobrodelnosti, filantropije in drugimi podobnimi področji.
(2)

Stranki pogodbe nadalje ugotavljata in si priznavata, da donator podpira namen
ustanovitve in delovanje prejemnika in v tem okviru podpira tudi projekt oziroma dejavnost
prejemnika: projekt podariMalico.

(3)

Stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve donacije, ki jo bo donator namenil
prejemniku, ker podpira njegov namen ustanovitve in delovanje oziroma izvajanje njegovega
projekta oziroma dejavnosti iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(donacija)

(1) Donator se zaveže, da bo
_____________________________.

prejemniku

namenil

donacijo

v

denarju

in

sicer

(2) Donator bo donacijo iz prejšnjega odstavka nakazal na TRR: SI56 6100 0001 4072 331 odprt
pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA v roku 8 dni.
3. člen
(poraba donacije)
(1) Donator bo donacijo porabil izključno za doseganje namenov, za katere je ustanovljen in kot jih
opredeljuje ta pogodba in v tem okviru za izvedbo dejavnosti oziroma projekta: podariMalico.
4. člen
(izjava o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčno olajšave za donacijo)
Prejemnik izjavlja in potrjuje donatorju:
-

da je rezident Republike Slovenije, ustanovljen po posebnih predpisih za opravljanje
nepridobitnih dejavnosti za doseganje namena iz prvega odstavka 1. člena,
da bo donacijo po tej pogodbi v celoti in izključno uporabil za te namene,
da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb – ZDDPO-2 in da se donacija po tej pogodbi lahko šteje kot olajšava za znižanje
davčne osnove donatorja.
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5. člen
(reševanje sporov)
Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali po mirni
poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
6. člen
(končne določbe)
(1)

Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene predpogodbe,
dopise, ustne in pisne dogovore o pogojih donacije in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe
pogodbeni stranki.

(2)

Za razlago določil te pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika - OZ in drugi
veljavni predpisi Republike Slovenije.

(3)

Če bi se izkazalo, da je katerakoli določba te pogodbe iz kakršnihkoli razlogov neveljavna,
nična ali neizvršljiva, ostanejo vse ostale določbe še naprej v veljavi.

(4)

Stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v pisni obliki.
(5) Za tekoče izvrševanje določil te pogodbe je na strani prejemnika kontaktna oseba: Vladimir
Balukčič, tel.: 01 777 33 99, e-mail: info@podarimalico.si, kontakta oseba pri donatorju pa
je
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

(6)

Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega.

Donator:

Prejemnik

___________________________________________
___________________________________________

Ustanova Danu filantropija
Jaka Lindič

Datum podpisa: __________________________

Datum podpisa: _________________________

Kraj podpisa: _____________________________

Kraj podpisa: ____________________________

Žig, podpis: ______________________________

Podpis: __________________________________
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