POGODBA O DONACIJI IN MECENSTVU KONJA KASAČA št. ____/2016

ki jo skleneta
Ime in priimek, naslov____________________;
EMŠO:
(v nadaljevanju: donator oziroma mecen)
in
Kasaška zveza Slovenije (KZS), Celovška 25, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik dr. Iztok Purič;
ID št. za DDV: SI10240241;
TRR: SI56________________;
(v nadaljevanju tudi: KZS oziroma prejemnik donacije)
v naslednji vsebini:

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata in soglašata:
- da želi KZS kot zveza kasaških društev z ustanovitvijo rejskega sklada finančno
podpreti in zagotoviti čim bolj optimalno podporo pri razvoju reje kasaških konj v
Republiki Sloveniji;
- da želi mecen/donator v skladu s to pogodbo prevzeti skrb za zagotovitev
določenega dela denarnih sredstev in na ta način postati mecen (pokrovitelj) enega
izmed kasaških konj v skladu s pravili rejskega sklada KZS;
- da imata mecen/donator in KZS skupni interes na področju razvoja kasaštva in na
področju razvoja reje kasaških konj v Republiki Sloveniji, ki ga želita uresničiti tudi s
sklenitvijo in izpolnjevanjem te pogodbe;
- da je namen te pogodbe zagotovitev določenih denarnih sredstev s strani
mecena/donatorja za potrebe razvoja reje kasaških konj in razvoj celotnega kasaštva
v Republiki Sloveniji.

2. člen
S strani mecena/donatorja prejeta denarna sredstva bo KZS zbirala na svojem
transakcijskem računu in jih vodila na posebnem kontu/postavki za namene rejskega
sklada KZS. Tako prejeta in zbrana sredstva pa bo uporabila za izvedbo sprejetega
programa rejskega sklada KZS, s ciljem prispevanja k izboljšanju pogojev za rejo in
razvoj konj kasačev v Republiki Sloveniji.

3. člen
S sklenitvijo in podpisom te pogodbe se mecen/donator za čas trajanja te pogodbe
zavezuje KZS donirati/prispevati denarni znesek v višini 100,00 EUR letno.
Mecen/donator bo denarna sredstva v višini, navedeni v prejšnjem odstavku tega
člena doniral tako, da jih bo nakazoval na transakcijski račun KZS (s pripisom pri
namenu nakazila: »donacija rejskemu skladu KZS za tekoče leto«) po naslednji
dinamiki:



prvih 100,00 EUR v roku 8 dni od podpisa te pogodbe;
nadaljnjih 100,00 EUR pa vsako leto trajanja te pogodbe najkasneje do 31.1.
tekočega leta, za katerega donira ta sredstva (npr.: do 31.1.2016 za leto
2016, do 31.1.2017 za leto 2017, in tako naprej do izteka pogodbe).
4. člen

S plačilom donacije bo mecen/donator postal mecen oziroma pokrovitelj konja
kasača.

5. člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme KZS en (1) izvod,
ter mecen/donator en (1) izvod.
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo
mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče po sedežu KZS.

6. člen
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja 5 let od
sklenitve. Po 5 letih od sklenitve se pogodba samodejno podaljša in velja še
naslednjih 5 let, razen če mecen/donator ali pa KZS drugi pogodbeni stranki
najkasneje 1 mesec pred iztekom 5 let sporočita, da ne želita, da pogodba velja še za
naslednje 5 letno obdobje.

Ljubljana, __________

MECEN/DONATOR

KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

________________________

________________________

