
1. ŠOLSKI SKLAD Dvojezične osnovne šole I Lendava – 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 
Iskolai Támogatási Alap, Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava – Lendva, davčna številka 50448625, 
ki ga zastopa predsednica sklada Romana Lebar (v nadaljevanju: doniranec) 

 
in  

 
2. ______________________________________________________________________ davčna  

številka ________________, ki jo/ga zastopa ________________________________________ 
(v nadaljevanju: donator) 
 
skleneta naslednjo 

 
POGODBO O DONACIJI 

 
I. 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je predmet tega pogodbenega razmerja donatorstvo 
druge pogodbene stranke v ŠOLSKI SKLAD osnovne šole. 
 

II. 

Kot svoj prispevek v ŠOLSKI SKLAD daruje donator _______________ EUR, ki jih bo nakazal na 
podračun doniranca, št. SI5601259 – 6030660334, ki je odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila, Območna enota UJP Murska Sobota, v roku 30 dni po podpisu te pogodbe. 
 

III. 

Prejemnik donacije se zavezuje, da bo dobljeno donacijo uporabil izključno za namene, ki jih določi 
nadzorni odbor šolskega sklada in je namenjena financiranju dejavnosti oziroma nakupu stvari, ki 
niso sestavina izobraževalnega programa in se ne financira iz javnih sredstev ali sredstev 
ustanovitelja in omogočajo zavodu pridobiti dodatna finančna sredstva. O porabi sredstev bo donator 
seznanjen tudi v poročilu porabe sredstev šolskega sklada in spletni strani šole. 
 

IV. 

Donator bo vpisan v knjigo donatorjev (po želji) in izrečena mu bo zahvala na javni prireditvi. 
Doniranec bo donatorju izročil listino o podelitvi častnega naziva ter: 
- trajno obeležil donatorja v posebni publikaciji, v medijih……… in 
- objavil ime donatorja na spletni strani. 
 

V. 

 

Zavod kot upravljavec osebnih podatkov, v tej pogodbi opredeljene osebne podatke sponzorja, zbira, 
uporablja in shranjuje izključno za namen priprave te pogodbe in sponzoriranja v skladu s to 
pogodbo. Zbrani osebni podatki se iz evidenc izbrišejo takoj po izpolnitvi namena, za katerega so bili 
zbrani, to je po poteku pogodbe o sponzorstvu oziroma po poteku obdobja hrambe pogodbe v skladu 
z zakonom. 
 

 
VI. 

 

Vse morebitne nejasnosti, ki bi nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki  
reševali sporazumno, v kolikor pa sporazum ne bo možen, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v 
Lendavi. 

VII. 

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.  



Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po enega. 
 
 
V _____________, dne____________                     V Lendavi, dne  ___________ 
 
 
Donator:                                                                         Prejemnik donacije: 

                                 Romana Lebar 
     predsednica šolskega sklada 

 


