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osNo\rNA Sora vri
Abramova 26,Ljubl1ana
Tel.:25-66-161
e-naslov: os.vic@guest.arnes. si

DONATOR:
(ime in naslov pravne oz. frziEne osebe, davdna Stevilka/ID 5t. za DDV, zakofiti zastopnik) (v nadaljevanju: donator)

in

OSNOVNA sOf,,A VId, Abramova26, Qubljana, SOfSru SKLAD OS Vid, ki ga zastopa predsednik SaSa Keleman.
IdentifikacijskaEt. za DDV: SI 35103086, UJP 5t. SI 56012616030665377 (v nadaljevanju: prejemnik donacije)

sklepata naslednjo

DONATORSKO POGODBO 5t.

1. dlen
Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata, daLeli donator prispevati sredstva za delovanje Sokkega sklada

OS Vid, ki ga je Osnovna Sola Vid ustanovila na podlagi 48. dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobralevarrja, in iz katerega se v skladu zzakonom financirajo:

o dejavnosti, ki niso sestavina izobraLevalnega programa oz. se ne financirajo iz lastnih sredstev,
. nakup nadstandardne opieme,
o zvi5evanje standarda pouka, ipd.

2. Elen
Kot svoj prispevek za uresniditev namena, navedenega v prej5njem dlenu te pogodbe, bo donator prostovoljno in
nepowatno podaril, prejemnik donacije pa brez dodatnih obvezrosti do donatoda, razen kot so opredeljene s to
pogodbo, sprejel donacijo v:

r denarni wednosti in sicer v vi5ini EURali
. blagu v obliki Solske opreme, udnih pripomodkov ipd., in sicer:

3. dlen
Donator podari donacijo v 15-ih dneh po podpisu te pogodbe, in sicer z:

o nakazilom denarnega zreska iz 1. alineje 2. Elenate pogodbe;
o dostavo blaga2. alineje 2. (lena te pogodbe na naslov prejemnika.

4. dlen
Prejemnik donacije se zavezuje, da bo sredstva donacije porabil v skladu s pogodbenim namenom, navedenim v 1.

dlenu te pogodbe. O porabi sredstev bo donator sezranjen v porodilu porabe sredstev Solskega sklada.

5. dlen
Donatorju bo izredena zahvala na prvi javni Solski prireditvi po podariwi donacije.
Donator s podpisom te pogodbe dovoljuje objavo imena na spletni strani Solskega sklada.

6. dlen
Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe v skladu z dolodili Obligacijskega zakonika.

7. dlen
Pogodbeni stranki urejata medsebojna nesoglasja sporazumno, sicerjih reSuje stvarno pristojno sodiSde v Ljubljani.

8. dlen
Pogodba pridne veljati z dnem, ko jo podpi5eta obe pogodbeni stranki in velja do izpolnitve vseh obvemosti iz te
pogodbe.

9. dlen
Ta pogodbaje sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.
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