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XXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. x.x., Xxxxxxxx xxxxx xx, YYYY 
XXXXXXXXX, ki jo po pooblastilu zastopa xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx g(a). 
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,  
Identifikacijska številka za DDV: SIYYYYYYYY, Matična številka: YYYYYYY 
(v nadaljevanju: donator) 
 
 
in 
 
DRUŠTVO BILEČANCI SLOVENIJA, Zlato polje 1, 4000 KRANJ, ki ga zastopa 
predsednik Zlatko Filej  
Davčna številka: 93129408, Matična številka: 4063198 
(v nadaljevanju: prejemnik donacije) 
 
Sklepata naslednjo 
 

DONATORSKO POGODBO 
 
 
1. PREDMET POGODBE 
 

1.1. Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri delovanju društva (v 
nadaljevanju: izvedba projekta). 
 
1.2. Donator se zavezuje, da bo prejemniku donacije pomagal pri izvedbi projekta 
iz točke 1.1. te pogodbe, s finančnimi sredstvi v višini YYY EUR (z besedo: 
xxxxxxxxxx evrov 00/100), ki jih bo nakazal na račun prejemnika donacije št. 
SI56 6100 0000 7152 642 odprtega pri DELAVSKA HRANILNICA D.D., v roku 30 
dni od podpisa predmetne pogodbe (v nadaljevanju: donacija). 

 
 
2.  OBVEZNOSTI PREJEMNIKA DONACIJE 

 
2.1. Prejemnik donacije se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno 
za namene izvedbe projekta iz točke 1.1. te pogodbe, le-tega pa se zavezuje 
izpolniti skladno z veljavno zakonodajo in moralnimi normami. 
 
2.2. Prejemnik donacije se zavezuje v roku 30 dni po izvedbi projekta iz točke 
1.1. te pogodbe, donatorju posredovati pisno poročilo o izvedbi projekta 
(vsebinsko poročilo) in predložiti dokazila o uporabi sredstev donacije (finančno 
poročilo). 
 
2.3. Donator si pridržuje pravico, da v 30 dneh od prejema poročil iz točke 2.2. te 
pogodbe, ob morebitni ugotovitvi njihove nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva 
dodatna dokazila, s katerimi bo prejemnik donacije izkazal porabo celotnih 
sredstev skladno s to pogodbo. Za predložitev dodatnih dokazil postavi donator 
prejemniku donacije ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 
dni. 

 
2.4. V primeru, da prejemnik donacije 



 2 

- ne predloži poročil v roku iz točke 2.2. te pogodbe ali ne predloži oz. ne predloži 
ustreznih dodatnih dokazil v roku iz točke 2.3. te pogodbe ali 
- kakorkoli krši prevzeto zavezo iz točke 2.1. te pogodbe,  
se prejemnik donacije brezpogojno zaveže, da bo donatorju vrnil celotno donacijo 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema donacije do dneva vračila. 
 
2.5. V primeru, da je donatorju nastala škoda, ki presega znesek zamudnih 
obresti, si donator pridržuje pravico zahtevati poleg obresti tudi razliko tj. znesek, 
ki presega znesek zamudnih obresti, do polne odškodnine za škodo, ki mu je 
nastala zaradi nesmotrno, nepravilno, nedovoljeno ali nezakonito porabljene 
donacije. 
 

3.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
  

3.1. V kolikor pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe, kdo v imenu ali na 
račun ene pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku druge pogodbene 
stranke, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

 
– pridobitev posla ali  
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene 
stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku;  

 
je pogodba nična. 

 
4.  KONČNE DOLOČBE  
 

4.1. Spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v 
primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani. 
 
4.2. Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka 
pogodbena stranka prejme po en (1) izvod. 

 
4.3. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  

 
 
V Xxxxxxxx, dne YY.YY.YYYY     
 
                
Donator: Prejemnik donacije: 
 
XXXXXX, x.x., Xxxxxxxxxx                                    DRUŠTVO BILEČANCI SLOVENIJA                                 

 Zlatko Filej 
xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx             predsednik 

   
 

   
 


