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Donator  ____________________________________________ , ID za DDV: SI _ _ _ _ _ _ _ _  , 

(ime in sedež podjetja oz. pravne osebe) 

ki ga zastopa _____________________________________  
   (ime in priimek zastopnika) 

 
in 
 
Klub umetnostnega plavanja Katalina Ljubljana, Topniška 43, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa                
 (ime in sedež podjetja oz. pravne osebe) 

predsednik društva  ______________________________ , kot prejemnik 
      (ime in priimek zastopnika) 
 
skleneta 
 

DONATORSKO POGODBO 
 

1. člen 

Predmet te pogodbe je enkratno finančno nakazilo v višini   __ __ __  EUR, ki jih bo prejemnik 

porabil za treninge, za nabavo opreme in za delovanje društva oziroma za izvedbo različnih 

projektov v okviru svoje dejavnosti. 

2. člen 

Donator se zaveže, da bo v roku  __ __ dni od podpisa te pogodbe, na transakcijski račun 

prejemnika št. TRR: SI56 6100 0002 0999 295, odprt pri banki Delavski Hranilnici, nakazal 

znesek iz 1. člena te pogodbe. 

Prejemnik bo donatorju o prejeti donaciji izdal pisno potrdilo. 

3. člen 

Prejemnik izjavlja in potrjuje donatorju, 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. 

4. člen 

Prejemnik se zavezuje, da bo dobljeno donacijo porabil izključno za namene iz 1. člena te 

pogodbe. 
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5. člen 

Po izteku poslovnega leta ima donator od prejemnika pravico zahtevati ustno ali pisno 

poročilo o namenski rabi doniranih sredstev. 

6. člen 

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno; v primeru, da to ne bo 

mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani. 

7. člen 

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih. Vsaka pogodbena stranka prejme en izvod. 

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe stranki. 

 

 

 
V  ________________________________ , dne  ____ ____ __________ 
  
 
 
DONATOR:      PREJEMNIK DONACIJE: 
  
__________________________________   Klub Katalina Ljubljana 

(ime in sedež podjetja oz. pravne osebe) 

 
Zastopnik:  _________________________   Zastopnik:  ______________________ 

   (ime in priimek zastopnika)       (ime in priimek zastopnika) 
 

   
Žig:       Žig: 
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Pravni podlagi za donatorsko pogodbo Klubu umetnostnega plavanja Katalina Ljubljana: 
 
 
1) 
https://sloartswim.com/klubi/katalina-ljubljana/ 
Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2) (Uradni list RS, št. 64/2011) je ustanovna 
skupščina dne 17. 9. 2018 v Ljubljani sprejela ter dne 26. 11. 2018 uskladila statut društva. 
 

Statut Kluba umetnostnega plavanja Katalina Ljubljana 
I. SPLOŠNE DOLOČBE - 5. člen 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nevladno, nepridobitno in nepolitično združenje oseb, ki 
se združujejo zaradi skupno določenih interesov in želijo prispevati k razvoju in uveljavljanju 
umetnostnega plavanja v Sloveniji in nalog opredeljenih v tem aktu in v skladu z zakonom. 
 
 
 
2) 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4687 
https://www.iusinfo.si/zakonodajna-knjiznica/zakon/Z06396AC/clen/59 

 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 

(Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 
68/16, 69/17, 79/18, 66/19, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 
 

59. člen (olajšava za donacije) 
(1) Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, 
invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, 
ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom 
države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države 
članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih 
dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do 
višine davčne osnove davčnega obdobja. 


