
Pogodba o donatorstvu št.   /2016 

 

ki jo skleneta: 

Društvo za pomoč ranljivim skupinam prebivalstva-Društvo UP-ornik ,	Ruška cesta 11, 2000 
Maribor  , ki ga zastopa Boris Krabonja, IŠ za DDV	22138439 , davčni zavezanec (obkrožite): 
DA/NE; matična številka 2281171000, TRR:	IBAN SI56 6100 0001 3621 087, odprt pri banki 
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA (v nadaljevanju: doniranec) 

in 

OPERATER IZI mobil, telekomunikacije d. d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
predsednica uprave Metka Marinšek, IŠ za DDV: SI93850964, matična številka: 1960474, TRR: SI56 
3300 0000 1112 290 odprt pri banki Hypo Alpe - Adria bank d.d. (v nadaljevanju: pooblaščenec 
donatorja) 

 

Predmet pogodbe 

1. člen 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo pooblaščenec donatorja prispeval finančna sredstva, ki se 
bodo zbrala prek storitve SMS Donacija – za Pomoč najranljivejšim posameznikom . Zbrana sredstva 
bo doniranec namenil za izvedbo akcije  Pomoč ranljivim skupinam prebivalstva , s ključno besedo 
UPORNIK5 

 

Pooblaščenec donatorja bo sredstva nakazal na transakcijski račun TRR: IBAN SI56 6100 0001 3621 
087, odprt pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA , vsakih 60 dni do zaključka akcije. 

 

SMS Donacija - za Pomoč najranljivejšim posameznikom  bo trajala od 1. 12. 2016 do preklica. 

 

Doniranje prihodka iz naslova poslanih SMS sporočil 

2.  člen 

Pooblaščenec donatorja se zavezuje, da bo donirancu v lastnem imenu, po odbitju DDV, doniral 
zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil lastnih uporabnikov na vsakih 60 dni do zaključka 
akcije. 

 

Obveznosti doniranca           

3. člen 

Doniranec se obvezuje, da za v 1. členu navedeno donacijo, družbi IZI mobil ne bo opravil nobene 
nasprotne storitve. 

 



4. člen 

Če iz kakršnih koli razlogov do izvedbe (predmet donatorske pogodbe) iz 1. člena ne bo prišlo, je 
doniranec dolžan prejeti znesek vrniti IZI mobilu.  

 

5. člen 

Doniranec objavi logotip pooblaščenca donatorja na vseh mestih, kjer objavlja izvedbo SMS doniranja 
na številko 1919. V kolikor na spletni strani nima objavljenih logotipov donatorjev, pooblaščenca 
donatorja omeni v drugi ustrezni obliki. 

 

Poslovna skrivnost  

6. člen 

Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet te pogodbe, zato 
pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez 
izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, 
razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s 
predpisi. 

Poslovno skrivnost IZI mobila morajo varovati tudi delavci doniranca in druge osebe, ki jih bo 
doniranec vključil v izvedbo dela po tej pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali 
vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. 
Doniranec se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po tej pogodbi, 
zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti. 

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi 
zanje izvedla nepooblaščena oseba. 

Poslovno skrivnost morajo osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena varovati tudi po 
prenehanju veljavnosti pogodbe do preklica s strani IZI mobila oz. dokler podatki, ki so poslovna 
skrivnost, ne postanejo javno dostopni. 

 

Protikorupcijska klavzula 

7. člen 

Pogodbeni stranki izjavljata, da v kateri koli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe nobena pogodbena 
stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist kateremukoli 
zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali  predstavniku, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki, za: 

– pridobitev posla ali  

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena 
škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov 



vodenja ali nadzora, ali  predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri 
nasprotni pogodbeni stranki. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena pogodba nična. V kolikor se pogodba 
še ni pričela uporabljati, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

Reševanje sporov 

8. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta vse spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. V 
primeru, da se pogodbeni stranki ne bosta mogli sporazumeti, bo spore reševalo pristojno sodišče v 
Ljubljani. 

 

Končne določbe 

9. člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da vse spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le v pisni obliki, kot 
aneks k tej pogodbi.  

 

10. člen 

Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se 
uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika. 

 

11. člen 

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) 
izvod. 

 

12. člen 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 

 

ORGANIZATOR AKCIJE       OPERATER 

Duštvo UP-ornik                             IZI mobil d. d. 

Boris Krabonja                    Metka Marinšek 

          Predsednica uprave 

 
 
 
V Ljubljani, 8.11.2016        V Ljubljani,  


