____________________________(naziv podjetja ali organizacije)
____________________________(naslov, poštna številka, kraj)
Matična številka: ___________________
Davčna številka: ____________________
ki ga/jo zastopa ____________________ (naziv funkcije, ime in priimek)
(v nadaljevanju: donator)
in
GLASBENA ŠOLA SLOVENSKE KONJICE
Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice
Matična številka: 5087767
Davčna številka: 70401268
ki jo zastopa ravnatelj Branimir Klevže
(v nadaljevanju: prejemnik donacije)

dogovorita in skleneta naslednjo

DONATORSKO POGODBO
številka ____/________

1. člen
(predmet pogodbe)
Donatorska pogodba se sklene na podlagi interesa donatorja, da donira ____________ (denarna
sredstva, določitev višine ali natančen opis predmeta ali storitve in vrednost tega) prejemniku
donacije z namenom ______________________________________(natančna navedba namena).

2. člen
(predmet donacije)
Donator se zavezuje, da bo prejemniku donacije nakazal/predal predmet/opravil storitev v višini
__________ EUR, najkasneje v roku _______ dni po sklenitvi te pogodbe
nakazal sredstva na transakcijski račun prejemnika donacije, številka SI56 0131 4603 0713 123, odprt
pri Abanki, enota Slovenske Konjice, koda namena CHAR.

Predal_________________________(predmet donacije) prejemniku donacije, vrednost katerega je
__________EUR, v ______________________________ (navedba kje se bo predmet donacije
predal).
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Opravil _________________________________ (natančna navedba storitve) v višini _______EUR.

3. člen
(poraba donatorskih sredstev)
Prejemnik donacije se zavezuje, da bo donirana sredstva razporedil/porabil _______________
(navedba, za kaj se bodo sredstva porabila) in da za v 2. členu navedeni znesek donacije donatorju ne
bo opravil nobene nasprotne storitve.
4. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Donator po tej pogodbi ima pravico in/ali dolžnost namensko porabo doniranih sredstev spremljati in
kontrolirati, prejemnik donacije pa se zavezuje, da bo donatorja obveščal o namenski porabi
sredstev.
Oseba, ki bo opravljala nadzor nad porabo donatorskih sredstev je _____________________, e-pošta
____________________, naslov __________________________.

5. člen
(reševanje sporov)
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v
skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu prejemnika donacije.

6. člen
(končne določbe)
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.
Za razlago določil te pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in drugi veljavni
predpisi Republike Slovenije.
Stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v pisni obliki.
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7. člen
(veljavnost pogodbe)
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.
Pogodba začne veljati po podpisu obeh pogodbenih strank.

Datum, kraj: _______________

Datum, kraj: _______________

DONATOR:

PREJEMNIK DONACIJE:

_______________ (naziv podjetja/organizacije)

Glasbena šola Slovenske Konjice

odgovorna oseba ______________ (ime in priimek)

ravnatelj Branimir Klevže

Podpis: _______________________

Podpis: _____________________

Žig:

Žig:
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