SLOVENSKO BIOKEMIJSKO DRUŠTVO, Jamova 39, Ljubljana, davčna številka: SI11176059, matična številka 5261350, ki ga zastopa predsednik prof. dr. Roman Jerala, 
(v nadaljevanju: donator)

in 

Organizacija, naslov, davčna številka, matična številka, ki jo zastopa (zastopnik)
(nadaljevanju: prejemnik donacije)

skleneta naslednjo 

POGODBO O DONATORSTVU

1.člen

Pogodbeni stranki soglasno ugotavljata, da obstaja obojestranski interes za sodelovanje na način, kot izhaja iz te Pogodbe o donatorstvu (v nadaljevanju: pogodba).

2. člen

Donator se zavezuje prejemniku donacije prispevati finančna sredstva v višini …… EUR (z besedo: ……. EUR 00/100), ki jih bo nakazal na račun prejemnika donacije št. …….., odprt pri banki …….., v roku 8 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe.

Znesek donacije v skladu s 13. členom Pravilnika o izvajanju davka na dodano vrednost ni predmet davka na dodano vrednost. 

3. člen

Prejemnik donacije se zavezuje prejeti znesek donacije uporabiti izključno za namen organizacije in izvedbe srečanja z naslovom ……, ki bo potekalo dne ……. na lokaciji …… na temo ……..

V kolikor prejemnik donacije ne izvede srečanja, je dolžan prejeti znesek vrniti na račun donatorja št. SI56 0201 8001 8841 921, odprt pri banki NLB d.d. v roku 8 delovnih dni od datuma, ko bi srečanje moralo biti izvedeno.

4.člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta sproti in pravočasno obveščali o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Kontaktni osebi za izvajanje te pogodbe sta:

	Na strani prejemnika donacije: …….

Na strani donatorja: Ajda Taler-Verčič (blagajnik društva)

5. člen

Pogodba je sklenjena za čas izvršitve s pogodbo dogovorjenih obveznosti.

6.člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse morebitne spremembe oziroma dopolnitve pogodbe sklenili pisno v obliki aneksa v pogodbi. Pisnost je pogoj za veljavnost sprememb in dopolnitev.

7. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
(a)	pridobitev posla ali
(b)	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
(c)	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
(d)	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

8. člen

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodbeni strani soglašata, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če pa to ne bo možno, je za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.


Ljubljana, dne ……


Ljubljana, dne ……


Donator:

Prejemnik donacije:
Slovensko biokemijsko društvo,


prof. dr.  Roman Jerala
……
  

…….



