DONATORSKA POGODBA za sklad na vrtcu Dobrova in enoto Brezje
ki jo skleneta

številka: /SI

/, ki ga zastopa /
/ kot donator

; identifikacijska davčna

in
OŠ Dobrova, Cesta 7. maja 20. 1356 Dobrova, davčna številka: 13274546, ki jo zastopa ravnatelj Viljem Kovačič,
kot prejemnik donatorskih sredstev.
1. člen
Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri delovanju na vrtcu Dobrova ter enoti na Brezju. Pogodbeni stranki
ugotavljata, da je pravilno in nemoteno delovanje prejemnika donacije v skupnem interesu pogodbenih strank, kot tudi
v javnem interesu v celoti.
2. člen
Donator bo doniral na transkcijski račun koristnika - prejemnika donacije št. TRR : 01221-6030648907 odprt pri UJP
z sklicem 00- 292500 (vrsta posla: A 31 11) znesek v višini
________ EUR. Sredstva bodo porabljena v skladu s Pravilnikom o skladu na vrtcu Dobrova in enoti Brezje.
3. člen
Koristnik se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno za namene, sprejete za sklad na vrtcu Dobrova in
enoti Brezje.
V primeru kršitev tega člena, je koristnik dolžan donacijo vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
donacije do dneva vračila. Donator si pridržuje pravico zahtevati odškodnino za škodo, ki mu lahko nastane zaradi
uporabe donacije v nedovoljen namen.
4. člen
V roku 30. dni po končani vrtčevski dejavnosti (po 31. avgustu tekočega leta) lahko donator zahteva informacijo o
izvedbi (vsebinsko poročilo) in predložiti dokazila o uporabi sredstev donacije (finančno poročilo).
Donator si pridržuje pravico, da v 30. dneh od prejema poročil iz prejšnjega odstavka, ob morebitni ugotovitvi njihove
nenamenskosti porabe, zahtevati dodatna dokazila, s katerimi bo koristnik izkazal porabo celotnih sredstev skladno s
to pogodbo. Za predložitev dodatnih dokazil postavi donator koristniku ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni in
ne daljši od 30 dni.
5. člen
Morebitne 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.
Kraj in datum:_________________

Donator /
________________

OŠ Dobrova
Viljem Kovačič

