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Pravila in pogoji za oddajo prošnje za donatorska sredstva 

 

Ustvarimo boljši svet je družbeno odgovorni projekt podjetja Lidl Slovenija d.o.o. k.d., 
Pod lipami 1, 1218 Komenda (v nadaljevanju Lidl Slovenija). Preko spletne strani 
www.boljsi-svet.si lahko oddate prošnjo za pridobitev donatorskih sredstev.  

Lidl Slovenija si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pravila in pogoje za 
pridobitev donatorskih sredstev. 

1. Kdo lahko sodeluje? 

Prošnjo za pridobitev donatorskih sredstev v obliki denarnih ali materialnih sredstev 
lahko podajo organizacije, zveze in društva, ki so v poslovnem registru Republike 
Slovenije registrirani za opravljanje nepridobitnih dejavnosti (skupaj imenovani 
organizacija/organizacije), ki nameravajo donatorska sredstva porabili v humanitarne, 
invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, zdravstvene, športne, kulturne, 
okoljevarstvene namene ali projekte. 

Z oddajo prošnje za donacijo organizacija soglaša s temi pogoji. 

Prošnjo za donatorska sredstva lahko poda organizacija le preko zakonitega zastopnika 
organizacije ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba. 

Fizične osebe, neregistrirane civilne skupine ali pravne osebe, ki se ukvarjajo s 
pridobitno dejavnostjo za donacijo ne morejo zaprositi, kar pomeni, da bo vsaka prijava 
s strani teh naslovov zavrnjena.  

2. Kdaj so prijavni roki? 

Odprtje prijav 10. 6. 2020. Prijave so odprte do vključno 10. 7. 2020. Odgovori bodo 
organizacijam posredovani po 20. 7. 2020. Predaja donacij v avgustu 2020 (izbrane 
organizacije obvestimo o dveh možnih terminih). 

V poslovnem letu 2020 bo Lidl Slovenija odprl več prijavnih rokov. Objavljeni bodo na 
spletni strani boljsisvet.si. Prijavni roki bodo veljali od objave na spletni strani do 
preklica oziroma do morebitne spremembe teh pravil in pogojev. 

3. Način sodelovanja 

Donacije v sklopu trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet so namenjene spodbujanju 
jasno opredeljenih humanitarnih, invalidskih, socialno varstvenih, dobrodelnih, 
znanstvenih, zdravstvenih športnih, kulturnih ali okoljevarstvenih ukrepov in projektov. 

Organizacija lahko prošnjo za donacijo odda v času odprtih razpisnih rokov na spletni 
strani https://www.boljsi-svet.si/, kjer opiše svoj projekt, s katerim izboljšuje svet, 
kakovost življenja v lokalnem okolju, dviguje raven znanja, oblikuje programe aktivnega 
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preživljanja prostega časa in podobno - s ciljem ustvarjati boljši svet okoli sebe. 
Posamezna organizacija se lahko prijavi z več različnimi projekti. 

Organizacija mora v prijavni obrazec vnesti svoj celoten naziv, matično in davčno 
številko, kontaktno osebo, naslov in kontaktni e-naslov ter opis projekta ali zamisli. Z 
oddano prijavo oz. prošnjo se organizacija strinja, da se ti podatki lahko objavijo na 
spletni strani www.boljsi-svet.si in vseh komunikacijskih kanalih podjetja Lidl Slovenija, 
v primeru, da je organizacija izbrana za sodelovanje. 

4. Postopek obravnave prošenj za donatorstvo in obveščanje  

Obravnavane bodo le v celoti izpolnjene prošnje. Postopek obravnave prispelih prošenj 
za donatorstvo bo potekal interno (komisija) na sedežu družbe Lidl Slovenija. Odločitev 
komisije glede zavrnitve/odobritve je dokončna.  

Na vsako prijavo bo dan odgovor preko kontaktnih podatkov, navedenih v prošnji, v 
rokih, ki so navedeni pod točko 2. 

5. Realizacija 

Organizacija in Lidl Slovenija se ob odobritvi donatorskih sredstev dogovorita o načinu 
izvedbe donacije.  

Izbrane projekte bo Lidl Slovenija podprl na način, za katerega se bo dogovoril 
neposredno z organizacijo. Dodelitev sredstev kot tudi njihova oblika in količina je stvar 
proste presoje oziroma diskrecije družbe Lidl Slovenija. V primeru, da se organizacija z 
dodeljenimi sredstvi (količino/obliko) ne strinja, si družba Lidl Slovenija pridržuje 
pravico, da sredstev tej organizaciji ne podeli.  

Lidl Slovenija si pridržuje pravico, naknadno zahtevati povračilo dodeljenih donatorskih 
sredstev, če: 

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, 
• se ugotovi, da predlagatelj oziroma organizacija sredstev ni uporabila za v prošnji 

navedene potrebe oz. projekt. 

V primeru, da so bile donirana sredstva v materialni (nedenarni) obliki, s katerimi 
organizacija, od katere je zahtevano povračilo zaradi kršitev namena, ne razpolaga 
več, Lidl Slovenija lahko zahteva vračilo vrednosti doniranih nedenarnih sredstev.  

6. Zasebnost in varstvo podatkov 

Podatki, ki so posredovani preko spletnega obrazca za namen oddaje prošnje za 
donacijo se obdelujejo na podlagi točke b, prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU 
o varstvu podatkov, saj se obdelava vrši za namen izvajanja pogodbe, katere pogodbena 
stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Posredovani podatki se 
obdelujejo zgolj za potrebe obravnave oddane prošnje ter izvedbe donacije in 
internega obveščanja ter obveščanja javnosti o izvedbi. 

Lidl Slovenija se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z 
veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov. Pri obdelavi podatkov se zagotavlja 
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varnost obdelave podatkov v skladu s 32. členom Splošne uredbe EU o varstvu 
podatkov. Prejete prošnje, ki ne bodo odobrene, bodo izbrisane najkasneje 1 leto po 
prejemu prošnje. 

7. Končne določbe 

Družbeno odgovorni projekt Ustvarimo boljši svet poteka na podlagi prostovoljne 
pobude in se ne smatra kot naročilo podano s strani Lidl Slovenija. 

Lidl Slovenija ne odgovarja za kakršnekoli stroške, nastale prejemniku donatorskih 
sredstev ter ne daje morebitnih drugih jamstev. Lidl Slovenija ne odgovarja za 
kakršnekoli stroške prosilca za donatorska sredstva, ki so le-temu nastali s pripravo in 
oddajo projekta, pa ta ni bil izbran oziroma ni prejel podpore. 

Za pomoč in podporo pri tem povabilu za oddajo prošenj smo vam na voljo na 
elektronskem naslovu boljsisvet@lidl.si.  

Pravila in pogoji so objavljeni na spletni strani www.boljsi-svet.si.  

Lidl Slovenija si pridržuje pravico, da poleg prijavljenih v tem razpisu sodeluje z 
izbranimi organizacijami ne glede na podane pogoje oz. se ne glede na ta pravila in 
pogoje samostojno odloča o dodelitvi donacij. 
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