DRUŠTVO ZA CISTIČNO FIBROZO SLOVENIJE, Troštova 5, 1292 Ig, ki ga zastopa
predsednica društva Slavka Grmek Ugovšek (v nadaljevanju: društvo)
Davčna številka: 39229521
Matična številka: 4015762
Transakcijski račun: IBAN SI56 0209 8025 8366 891, odprt pri NLB d.d.
in
________________________________________________________, ki ga zastopa
direktor(ica) podjetja _________________________ (v nadaljevanju: donator)
Identifikacijska številka za DDV: ___________________
Matična številka: __________________
Transakcijski račun: __________________________, odprt pri _________________
skleneta naslednjo

POGODBO
o donatorstvu

1. člen
Predmet te pogodbe je donacija, ki jo donator namenja društvu v obliki nepovratnih
denarnih sredstev v višini _________ EUR.
2. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je društvo prostovoljno, samostojno, nepridobitno
združenje, v katero se združujejo bolniki, oboleli s cistično fibrozo, njihovi svojci,
zdravstveno in drugo osebje iz različnih strokovnih področij ter vse osebe, ki želijo biti
člani društva.
3. člen
Društvo je v skladu s predpisi ustanovljeno za opravljanje humanitarne dejavnosti in
je na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje vpisano v razvid humanitarnih
organizacij.
Namen delovanja društva je organizirana pomoč vsem bolnikom, obolelim s cistično
fibrozo in njihovim družinam za dosego najvišje možne kakovosti življenja, ki
pripomore k boljšemu in daljšemu življenju bolnikov, obolelih s cistično fibrozo.
Društvo je namenjeno reševanju in lajšanju socialnih stisk ter težav ljudi, nudenju
pomoči ljudem, katerih zdravje ali življenje je ogroženo in krepitvi zdravja.
4. člen
Donator namenja nepovratna denarna sredstva iz 1. člena te pogodbe kot pomoč pri
izvajanju programov društva.
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5. člen
Donator se zavezuje navedena nepovratna denarna sredstva iz 1. člena te pogodbe
nakazati na poslovni račun društva, številka 0209 8025 8366 891, odprt pri NLB d.d.
najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe.
Društvo se zavezuje nepovratna denarna sredstva, pridobljena na podlagi te
pogodbe, uporabiti izključno za namen, naveden v 4. členu te pogodbe.
6.člen
V skladu s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 141/06, spremembe Ur. l. RS, št. 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09,
27/10, 104/10) znesek donacije, naveden v 1. členu te pogodbe, ni predmet DDV.
7. člen
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če
sporazuma ne bosta dosegli, je za rešitev spora, stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
8. člen
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerega vsaka pogodbena stranka
prejme po en (1) izvod pogodbe.

Številka: _____________________
Datum: ______________________

Donator:
____________________________
____________________________
direktor(ica)

Številka: _____________________
Datum: ______________________

Društvo:
Društvo za cistično fibrozo Slovenije
Slavka Grmek Ugovšek
predsednica
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