
________________________________________________, _______________________,  
davčna številka: _________________; matična številka: __________________________,  
ki ga zastopa _______________________, 
kot donator 
 
in  
 
Fundacija  Aljažev kraj, ustanova, Triglavska 31 a, 4281 Mojstrana,  
ki jo zastopa predsednica uprave Alenka Mirtič Dolenec,  
kot prejemnik 
 
sta dogovorila in skleneta naslednjo 
 
 

DONATORSKO POGODBO  
št. ____/______ 

 
 

1.  
Stranki uvodoma ugotavljata, da: 

- je prejemnik ustanovljen s splošno koristnim in trajnim namenom; 
- je donator seznanjen z aktivnostmi prejemnika ter načinom delovanja in porabe 

donatorskih sredstev, kot to izhaja iz predstavitve  v ustavnem aktu. 
 

2. 
Donator se zaveže, da bo v roku 8 dni od sklenitve te pogodbe na TRR prejemnika  
SI56 1910 0001 1557 604, odprt pri DBS d.d., nakazal znesek _____________________ EUR. 
 
 
3. 
Prejemnik se zavezuje, da: 

− da bo prejeto donacijo uporabil izključno za namen za katerega je bila fundacija ustanovljena 
in je opredeljen v 4. členu Akta o ustanovitvi Fundacije Aljažev kraj; 

− bo o opravljenih aktivnostih in načinu porabe donatorskih sredstev v posameznem 
koledarskem letu poročal preko svoje domače strani iz 3. alineje točke 1. te pogodbe oziroma 
preko drugih medijev; 

− bo imena donatorjev po prejetem plačilu navedel na svoji domači strani iz 3. alineje točke 1. 
te pogodbe. Razen v primeru, ko donator to izrecno prepoveduje. 

 
4.  
Donacija, ki je predmet te pogodbe, ima splošno koristen namen, zato donator do prejemnika v 
zvezi z doniranimi sredstvi nima drugih zahtevkov, razen kolikor določeno v 3. člen te pogodbe. 
  



5. (Protikorupcijska klavzula) 
Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni prišlo do storitve ali opustitve, 
ki predstavlja korupcijo in katere namen bi bil zagotovitev ravnanja v nasprotju z interesi vseh 
pogodbenih strank in/ali veljavnimi predpisi. 
 
Donator se s podpisom te pogodbe zaveže, da od prejemnika donacije ne bo zahteval ali 
pričakoval nobene protiusluge. 
 
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa 
pogodba še ni veljavna, se šteje, da ni bila sklenjena. 
 
6. 
Pogodba je sklenjena, ko jo obe stranki podpišeta. Veljajo samo tiste spremembe in dopolnitve, 
ki so sklenjene pisno kot aneks k tej pogodbi.  
 
7. 
Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru  
je pristojno sodišče na Jesenicah. 
 
8. 
Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih vsaka stranka prejme 1 izvod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donator  Prejemnik 

(datum)  (datum) 

  Alenka Mirtič Dolenec, predsednica uprave 
Fundacija Aljažev kraj, ustanova. 

(podpis)  (podpis) 
 


