
 

Fundacija don Bosko 
Rakovniška ulica 6  1000 Ljubljana 
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Naziv podjetja ______________,  naslov ________________, davčna št.: _______________, ki ga 

zastopa (ime in priimek)_______________________, (funkcija)_________________ (v nadaljevanju 

donator) 

 

In 

 

FUNDACIJA DON BOSKO, Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana, id. št. za DDV: SI64710521, ki jo zastopa 

predsednik uprave Janez Krnc, (v nadaljevanju prejemnik donacije) 

 

skleneta 

DONATORSKO POGODBO 
o doniranju denarnih sredstev za programe Fundacije don Bosko 

 

1. člen 

(uvodne ugotovitve) 

Stranki pogodbe ugotavljata, da je prejemnik donacije nevladna, nepridobitna, splošnokoristna, 

dobrodelna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je pridobivanje, zbiranje in 

dajanje finančnih sredstev za izvajanje vzgojnih, izobraževalnih, socialnih, pastoralnih, misijonskih, 

dobrodelnih in drugih dejavnosti za mlade v duhu Janeza Boska v Sloveniji in tujini. 

 

Glavne dejavnosti prejemnika donacije so usmerjene na področja vzgojno – pastoralnih programov, 

športa, na področje izobraževanja in izpopolnjevanja, aktivnosti mladinskega uličnega dela ter v 

različne socialne projekte. Fundacija zbira sredstva za revne in ranljive, za misijone in misijonske 

prostovoljce, za pomoč ob naravnih nesrečah ter za obnove, prenove in gradnje vzgojnih zavodov, 

sakralnih objektov in domov, ob enem pa je podpora salezijanskemu družbenemu obveščanju. 

 

Pogodbenici prav tako ugotavljata, da donator podpira splošne usmeritve dela prejemnika donacije.  

 

Predmet te pogodbe je donatorsko sodelovanje pri programih, ki jih izvaja prejemnik donacije.  

 

2. člen 

(donacija) 

Donator se zavezuje, da bo prejemniku donacije nakazal ___________ € najkasneje v 5-ih dneh po 

sklenitvi te pogodbe na transakcijski račun, odprt pri NLB BANKI, št.: SI56  0205 8026 2282 413, sklic 

SI00 100 koda namena: CHAR, namen: MOJA DONACIJA FUNDACIJI. 

 

3. člen 

(poraba donacije) 

Prejemnik donacije se zavezuje, da bo donirana sredstva namenil za izvajanje svojih programov. 

 

 

4. člen 
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(davek) 

Znesek donacije po 14. točki  42. člena Zakona o davku na dodano vrednost ((Ur. l. RS, št. 13/11 in nasl.) 

in 15. členu Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS št. 141/06 in nasl.) ni 

predmet davka na dodano vrednost. 

5.  člen 

(končne določbe) 

Za razlago določil te pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika - OZ in drugi veljavni 

predpisi Republike Slovenije. 

 

Če bi se izkazalo, da je katerakoli določba te pogodbe iz kakršnihkoli razlogov neveljavna, nična ali 

neizvršljiva, ostanejo vse ostale določbe še naprej v veljavi. 

 
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v strpnosti in 

preko medsebojnega spoštovanja. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v 

Ljubljani.  

Stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v pisni obliki. Za tekoče izvrševanje določil te 

pogodbe je na strani prejemnika kontaktna oseba ______________, s kontaktnimi podatki: e-pošta 

_________, telefon _________. 

 

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, po en izvod za vsako pogodbeno stranko. 

 

Ljubljana,_________________________          _________________,_______________ 
                datum                                                                                                               kraj in datum 

 

PREJEMNIK DONACIJE:                                    DONATOR: 

 
FUNDACIJA DON BOSKO                                               _____________________________________ 

 

Janez Krnc,                                                                       _____________________________________ 

                                                                                               Ime in priimek 

predsednik uprave Fundacije don Bosko                   ______________________________________                        

                                                                                                funkcija 

Podpis                                                                                Podpis 

 

 

Žig                                                                                      Žig 
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