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__[Naziv podjetja/podjetnika]__,__ [Naslov]__, davčna številka: ____________, ki ga zastopa 

____[Ime in priimek]____, direktor/ica (v nadaljevanju: donator) 

 

in 

 

Pod črto, zavod za ustvarjanje kakovostnega novinarstva, Trg komandanta Staneta 8, 1000 

Ljubljana, davčna številka: 40137813, ki ga zastopa Taja Topolovec (v nadaljevanju prejemnik) 

 

sklepata  

 

 

D O N A T O R S K O  

P O G O D B O 

 

1. člen 

(uvodne ugotovitve) 

 

(1) Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da je prejemnik neprofitna, nepridobitna in nevladna 

organizacija, ki je ustanovljena z namenom kulturne dejavnosti - izdajanja novinarskih vsebin.  

 

(2) Stranki pogodbe nadalje ugotavljata in si priznavata, da donator podpira namen ustanovitve in 

delovanje prejemnika. 

 

(3) Stranki sklepata to pogodbo z namenom ureditve donacije, ki jo bo donator namenil prejemniku, 

ker podpira namen njegove ustanovitve in njegovo delovanje. 

 

2. člen 

(donacija) 

 

(1) Donator se zaveže, da bo prejemniku za delovanje Zavoda Pod črto za leto 2022 namenil donacijo 

v denarnem znesku in sicer: _______________,00 EUR. 

 

(2) Donator bo donacijo iz prejšnjega odstavka nakazal do ___________ na TRR prejemnika  št. SI56 

0430 2000 2408 591, odprtega pri NKBM . 

 

3. člen 

(poraba donacije) 

 

(1) Prejemnik bo donacijo po tej pogodbi porabil izključno za doseganje namenov, za katere je 

ustanovljen in kot jih opredeljuje ta pogodba. 

 

(2)   Prejemnik bo donatorju posredoval letno pisno poročilo o porabi donacije za doseganje namena 

njegove ustanovitve in za njegovo delovanje. 
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4. člen 

(izjava o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčno olajšave za donacijo) 

 

Prejemnik izjavlja in potrjuje donatorju: 

 

- da je rezident Republike Slovenije, ustanovljen po posebnih predpisih za opravljanje 

nepridobitnih dejavnosti za doseganje kulturnih namenov,  

- da bo donacijo po tej pogodbi v celoti in izključno uporabil za te namene,  

- da izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 59. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 

– ZDDPO-2 in da se donacija po tej pogodbi lahko šteje kot olajšava za znižanje davčne 

osnove donatorja. 

 

5. člen 

(reševanje sporov) 

 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali na miren način. 

 

6. člen 

(končne določbe) 

 

(1) Pogodbeni stranki soglašata, da ta pogodba nadomesti vse prej sklenjene predpogodbe, dopise, 

ustne in pisne dogovore o pogojih donacije in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni 

stranki.  

 

(2) Za razlago določil te pogodbe se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika - OZ in drugi 

veljavni predpisi Republike Slovenije. 

 

(3) 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. 

 

(4) Stranki bosta morebitne spremembe te pogodbe sprejeli v pisni obliki. 
 

(5) Za tekoče izvrševanje določil te pogodbe je na strani prejemnika kontaktna oseba ___________, 

s kontaktnimi podatki: e-pošta: ____________, na strani donatorja pa _______________, s 

kontaktnimi podatki: _______________.  
 

(6) Donator s podpisom pogodbe soglaša, da mu prejemnik na: [e-naslov donatorja] enkrat mesečno 

pošilja poročilo o svojem delu.  DA / NE 

 

(7) Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po enega. 

 

 

Donator: 

 

_[Naziv podjetja]__, 

Prejemnik: 

Pod črto, zavod za ustvarjanje kakovostnega 

novinarstva, Taja Topolovec, direktorica 
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__[Ime in priimek]__, 

direktor/direktorica 

 

Kraj: _____________________ 

 

Datum podpisa: _____________ 

 

 

Podpis in žig: ______________ 

 

 

 

 

 

Kraj:____________________ 

 

Datum podpisa:____________ 

 

 

Podpis in žig: ______________ 

 

 
 


