MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000 Kranj,
ki jo zastopa župan Matjaž Rakovec
matična številka: 5874653000
ID št. za DDV: SI55789935
EZR: 01252-0100006472
pri: Upravi za javna plačila
(v nadaljevanju: prejemnica donacije)

in
____________________________
____________________________
____________________________
EMŠO: ______________________
Davčna številka
(v nadaljevanju: donator)

skleneta naslednjo

DONATORSKO POGODBO

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
 da je prejemnica donacije na območju Planine v Kranju lastnica zelenega pasu ob Cesti Rudija Šelige
in sicer parc. št. 422/1, 423/3, 424/6, 547/3, 430/3, 435/5, vse k. o. Huje, natančneje med Cesto
Jaka Platiše in Cesto Boštjana Hladnika,
 da je hortikulturno urejeni zeleni pas iz prve alineje tega člena, na katerem bo zasajen drevored,
zelena javna površina, s katero po sklenjeni koncesijski pogodbi upravlja in jo ureja koncesionar
prejemnice donacije za urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin v Mestni občini Kranj, Flora
Sport, d. o. o.,
 da je donator izrazil pripravljenost, da sofinancira vzdrževanje drevesa iz navedenega drevoreda v
obdobju enega leta od zasaditve posameznega drevesa
2. člen
Predmet donacije po tej pogodbi je sofinanciranje vzdrževanja enega drevesa, vrsta Alnus x spaethii,
vijolična jelša, zasajenega v drevoredu na javni zeleni površini na nepremičnini parc. št. . 422/1, 423/3,
424/6, 547/3, 430/3, 435/5, vse k. o. Huje, v skladu z navodili arborista, kar bo izvajal koncesionar
prejemnice donacije, podjetje Flora Sport, d. o. o..

3. člen
Donator bo za namen iz drugega člena te pogodbe prejemnici donacije nakazal znesek 50,00 EUR,
prejemnica donacije pa navedeni znesek sprejme in se ga zavezuje uporabiti za dogovorjeni namen.
Donator bo prejemnici donacije nakazal znesek 50,00 EUR na podračun EZR: SI56 0125 2010 0006 472,
sklic 00 1001, v roku 8 dni od sklenitve te pogodbe.
4. člen
Prejemnica donacije bo prispevek donatorja obeležila z napisom na označbi drevesa (ime in priimek ali
inicialke donatorja ali njegovega mladoletnega otroka, katerega zakoniti zastopnik je), in sicer:
_______________________________________________.
Označba se postavi za dobo vsaj enega leta od postavitve oz. zasaditve drevoreda.
Donator s podpisom te pogodbe tudi soglaša, da označba vključuje zapis QR kode, s povezavo na
spletno stran MOK, kjer bo objavljena fotografija donatorja ob zasajanju drevesa ter njegovega imena
in priimka. Donator s podpisom te pogodbe soglaša z javno objavo in obdelavo osebnih podatkov,
imena in priimka/začetnic ter njegove fotografije ob zasajanju drevesa za namen obveščanja javnosti
o zasaditvi drevoreda za obdobje vsaj eno leto od zasaditve. Podatki se bodo hranili za enako obdobje,
to je vsaj eno leto od zasaditve, in ne bodo posredovani naprej. Soglasje k obdelavi se lahko kadarkoli
prekliče. Upravljavka teh podatkov je prejemnica donacije. Donator ima pravico, da zahteva popravek
osebnih podatkov ali njihov izbris. Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
dpo@kranj.si.
5. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri sklepanju ali izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku prvo pogodbene stranke ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Prvopogodbena stranka bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
6. člen
Skrbnik te pogodbe s strani prejemnice donacije je Nataša Žibert (natasa.zibert@kranj.si). Pogodbeni
stranki se dogovorita, da bo prejemnica donacije v primeru spremembe skrbnika pogodbe donatorja o
tem obvestila pisno z dopisom in da zaradi spremembe skrbnika ni potrebna sklenitev dodatka k tej
pogodbi.
7. člen
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Za reševanje morebitnih sporov iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno,
je pristojno sodišče v Kranju.
8. člen
Pogodba je sestavljena v treh izvodih, od katerih prejme prejemnica donacije dva, donator pa en izvod.

Datum:
Donator:

Datum:
Številka:
Prejemnica donacije:
Mestna občina Kranj
Župan
Matjaž Rakovec
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