
DONATORSKA POGODBA  
2013/__ 

 
 
sklenjena med 
 
SLOVENSKIM DRUŠTVOM ZA RAZSVETLJAVO 
Tržaška cesta 25 
1000 Ljubljana,  
ID za DDV: SI21265607 
ki ga zastopa predsednik društva Mihael Garibaldi 
(v nadaljnjem besedilu SDR) 
 
in  
 
 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

 ________________________________  

ID za DDV:  _____________________  

ki ga zastopa  _______________________________  
(v nadaljevanju besedila donator) 
 
 

I. člen 
 
V skladu s pravili Slovenskega društva za razsvetljavo, skleneta SDR in donator dogovor o 
sodelovanju, s katerim določata vrsto, obseg, oblike sodelovanja in finančne pogoje sodelovanja. 
 
 

II. člen 
 
SDR se obvezuje, da bo donator lahko: 
- uporabljal popust pri kotizaciji za strokovne seminarje, ki so v zvezi z razsvetljavo katerekoli zvrsti 

in jih organizira SDR, 
- sodeloval pri izvedbi strokovnih posvetovanj, simpozijev in kongresov, 
- sodeloval na srečanjih in tečajih SDR, 
- sodelovanje pri organiziranju in izvedbi predstavitvenih seminarjev za posamezna podjetja in 

njihovo proizvodnjo s področja razsvetljavne tehnike in spremljajoče dejavnosti, 
- sodeloval pri strokovnih ogledih podjetij in izvedenih razsvetljavnih naprav doma in v tujini, 
- sodeloval pri organizaciji enkratnega letnega posvetovanja oziroma srečanja svetlobnih tehnikov 

Slovenije, 
- uporabljal strokovno pomoč strokovnjakov društva na svetlobno-tehničnem področju, 
- sodeloval pri organizaciji različnih oblik strokovnega informiranja, 
- sodeloval pri izdajanju elektronskih SDR Novic, 
- sodeloval pri aktivnostih SDR, 
- sodeloval na občnem zboru društva, 
- predlagal svoje kandidate za organe društva, 
- redno prejemal informacije o publikacijah in dejavnosti SDR in CIE. 
- na vseh svojih dopisih uporabljajo logotip društva v barvi donacije s pripisom "Donator SDR". 
- predlaga seznam svetilk, ki so skladne z Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

okolja za objavo na spletni strani društva. Število svetilk, ki jih bo SDR objavil je odvisno od 
sponzorstva. V bronasti donaciji je zajeta objava 10 svetilk, v srebrni 20 svetilk in v zlati 40 svetilk. 
Donator lahko objavi večje število svetilk, vendar skladno s cenikom SDR. 
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III. člen 
 
Donator lahko imenuje za člane društva svoje predstavnike. Člane imenuje donator sam in svojo 
odločitev sporoči v tajništvo društva za vsako leto posebej. Donator lahko imenuje XX članov. Za nove 
člane je potrebno izpolniti prijavni list in ga podpisanega poslati na tajništvo društva. 
 
 

IV. člen 
 
Donator se obvezuje društvu plačevati letni znesek v višini XXXX EUR na poslovni račun društva št.: 
SI56 0417 3000 0689 282 v roku 30 dni po podpisu dogovora oz. vsako leto do 30. januarja. SDR se 
obvezuje, da bo donatorju v roku 30 dni po prejemu donacije izdal potrdilo o prejemu donacije in 
objavil logotip donatorja na spletni strani društva skupaj z logotipom društva v barvi donacije.  
 
 

V. člen 
 
Kontaktna oseba s strani donatorja je: 

____________________________________ (ime in priimek, el. naslov) 
 
Kontaktna oseba s strani SDR je: 
dr. Matej B. Kobav, tajnik društva, matej.kobav@fe.uni-lj.si. 
 
 

VI. člen 
 
SDR, kot nevladna organizacija, bo donatorska sredstva porabila za splošno delovanje društva. 
 
 

VII. člen 
 
Za detajlnejšo sodelovanje oziroma za posebno sodelovanje, ki ni zajeto v tem dogovoru se bosta obe 
strani dogovorili posebej. 
 
 

VIII. člen 
 
Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Razveza je lahko sporazumna ali z odpovednim rokom 3 
mesece pred iztekom koledarskega leta. 

 
 

IX. člen 
 
Eventuelne spore bosta stranki reševali sporazumno, oziroma v skladu z zakonom. 
 
 

X. člen 
 
Dogovor je napisan v dveh izvodih od katerih prejme vsaka stran po enega. 
 
 
 
Predsednik SDR:     Donator: 
 
Mihael Garibaldi     _______________________ 
 
V Ljubljani, dne..................    V _______________, dne .................. 
 
Podpis:       Podpis: 
 
.................................................   ...................................................... 
 

Komentar [MBK1]: Vpišite ustrezno 
številko. Bronasti 5, srebrni 10, zlati 20. 

Komentar [MBK2]: Vpišite ustrezen 
znesek. Bronasti 250, srebrni 500, zlati 
1000. 
 

Komentar [MBK3]: Vpišite 
predstavnika, ki bo odgovoren za 
komunikacijo s SDR. 


