DONATORSKA POGODBA (osnutek)
ki jo skleneta
Naziv podjetja:______________________________________________________________________
Naslov podjetja:_____________________________________________________________________
DŠ:_______________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik: __________________________________________________________________
donator
in
GOLOB, d. o. o.
Glavni trg 7
2366 Muta
DŠ: SI 15533719
dr. Zlatko Golob, direktor
koristnik
1. člen
Predmet te pogodbe je donacija za oskrbo živali v Zatočišču za zaščitene prostoživeče živali v višini
____________ EUR.
2. člen
Donator se zaveže, da bo na transakcijski račun koristnika nakazal znesek iz 1. člena te pogodbe v roku
___________ dni od podpisa te pogodbe. Sredstva se nakažejo na TRR koristnika IBAN SI56 0485 1000
0308 509 (Nova KBM).
3. člen
Koristnik se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno za namen iz 1. člena te pogodbe.
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 končanem projektu je koristnik dolžan donatorju posredovati poročilo o izvedbi
projekta (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 nezadostnosti ali neustreznosti, zahteva dodatna dokazila, s katerimi bo koristnik
izkazal porabo celotnih sredstev v skladu 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.
V primeru, da koristnik ne predloži poročil v roku iz 1. odstavka tega člena ali ne predloži ustreznih
dodatnih dokazil v danem roku iz 2. odstavka tega člena, se zaveže, da bo donatorju vrnil /celotno
donacijo/neporabljeno vsoto/ z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema donacije do dneva
vračila.
5. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje
sporov pristojno sodišče v Mariboru.
6. člen
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. Pogodba začne
veljati, ko jo podpišeta obe stranki.

Ime in priimek zastopnika donatorja: ____________________________ podpis:_________________
dr. Zlatko Golob, direktor

Kraj:__________________________
Datum:________________________

podpis:_________________

