Pn Občina Devin Nabrežina
Služba za šolstvo, kulturo, šport in prosti čas
Nabrežina, 102
34011 Nabrežina

VLOGA ZA VPIS V OBČINSKI SEZNAM DRUŠTEV
19. čl. in naslednji Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim ustanovam in
zasebnim subjektom, odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49 z dne 17. novembra 2010

Podpisani/a_______________________________________________
rojen/a v _________________________ dne ____________________
stalno prebivališče v _______________________________________
ulica/trg __________________________________________________ št. _____
kot zakoniti zastopnik
____________________________________________________________________________________________
(naziv ustanove/društva mora biti isti kot v statutu)
s pravnim sedežem v ___________________________________________ pošt.št. ___________ pokr._________
ulica/trg ___________________________________________________ št. _____
tel. _________________ ; telefaks _________________ ; e-mail___________________________________
davčna številka/ID DDV ___________________________________________________________________
operativni sedež (ulica, hiš.št., pošt.št., občina, pokrajina)
________________________________________________________________________________________
PROSIM
za vpis zgoraj navedene ustanove/društva v občinski seznam društev, kot predvidevajo čl. 19. in naslednji
Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim ustanovam in zasebnim
subjektom, odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49 z dne 17. 11. 2010.
IZJAVLJAM,
•

da ustanova/društvo izpolnjuje vse pogoje za vpis, kot predvideva 20. čl. Občinskega Pravilnika;
oziroma:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Priloge:
a)

kopija ustanovne listine ali statuta;

b)

seznam subjektov, ki opravljajo razne funkcije v sklopu društva;

c)

navedbo števila članov ali vpisanih;

d)

podrobni opis dejavnosti, ki jih opravlja društvo in načrtov, ki jih društvo namerava narediti, promovirati ali
izpeljati v bodoče;

e)

zadnja odobrena bilanca in zapisnik o odobritvi;

f)

izjava zakonitega zastopnika, ki izda samopotrdilo, iz katerega izhaja, da društvo ni politično –
organizacijska enota politične stranke, v skladu z določili 7.čl. zakona št.115 z dne 2.maja 1974, ki ga je
nato dopolnil 4.čl. zakona št.659 z dne 18.novembra 1989.

Na lastno odgovornost podpisani/a potrjuje resničnost zgoraj navedenih podatkov.
Kraj in datum

Žig društva in podpis
zakonitega zastopnika

___________________________________

_______________________________________

Podpisani obenem izjavljam, da sem v skladu s 13.čl. zakonod.odl. št.96/2003 seznanjen,
•
•
•
•
•

da bo občina Duino Aurisina – Devin Nabrežina obdelala osebne podatke v papirnati in v elektronski obliki izključno za
institucionalne namene in v spoštovanju zakonskih predpisov ter uredb Evropske unije;
da bodo lahko podatki posredovani izključno subjektom, ki jih navaja veljavna zakonodaja;
da upravičenec uživa pravice, ki so določene v 7.čl. zakonod.odl. št.196/2003;
da Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mlade, turizem, USJ in evropske projekte s sedežem v Devinu Nabrežini, Nabrežina
št.102, ki jo zastopa nosilka OP, je pooblaščena za upravljanje osebnih podatkov;
da nosilka OP Služba za javno šolstvo, kulturo, šport, mlade, turizem, USJ in evropske projekte je odgovorna za obdelavo
osebnih podatkov.

Kraj in datum

Žig društva in podpis
zakonitega zastopnika

___________________________________

_______________________________________

Izvleček iz Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim ustanovam in
Zasebnim subjektom, ki je bil odobren s sklepom občinskega sveta št.49 z dne 17.11.2010.
III. naslov
Občinski seznam društev
19.čl.
Občinski seznam društvenih organizacij
1. Za opredelitev in priznanje društvenih organizacij, ki delujejo na občinskem ozemlju in njihovih ozemeljskih in področnih
pristojnosti ter za opredelitev društev, ki lahko prejemajo denarne prispevke, ki jih predvideva ta pravilnik, kot tudi za širše
ovrednotenje bogastva, ki ga predstavljajo društva, se na Občini Duino Aurisina – Devin Nabrežina uvaja seznam nepridobitnih
društvenih organizacij.

20.čl
Pogoji za vpis v seznam
1. Za vpis v seznam lahko prosijo vse nepridobitne društvene organizacije, ki imajo sedež na občinskem ozemlju in katerih cilj je
kulturnega, socialnega, športnega in rekreacijskega značaja oz., ki se ukvarjajo s promocijo teritorija.
2. Te društvene organizacije morajo imeti sedež na občinskem ozemlju; v primeru društev, ki delujejo na državni, deželni ali
pokrajinski ravni, morajo svojo dejavnost opravljati preko krajevne enote, ki jo formalno priznavajo statutni organi. Krajevna enota
je priznana kot društvo, ki deluje na občinskem ozemlju, čeprav gre na osnovi formalnega akta za organizacijo na pokrajinski,
deželni ali državni ravni.
3. V seznam je mogoče vpisati tudi nepridobitna društva, ki nimajo sedeža na občinskem ozemlju, vendar so njihovi cilji tisti, ki jih
navaja prvi odstavek in imajo trdno vez z občinskim ozemljem, oz. redno opravljajo dejavnosti, ki so v interesu celotne skupnosti.
4. Ob upoštevanju predpisov, ki jih določa civilni zakonik za društva, morajo iz ustanovne listine in statuta izhajati:
-

nepridobitni namen;

-

demokratično izvoljeni društveni organi;

-

brezplačno delovanje članov;

-

kriteriji za sprejem oz. izključitev članov, njihove pravice in dolžnosti;

-

obveznost bilance in postopki za njeno odobritev.

21.čl.
Postopki za vpis v seznam in naknadno preverjanje
1. Prošnjo za vpis v občinski seznam društvenih organizacij predloži občinski upravi zakoniti predstavnik, ki prošnji priloži naslednjo
dokumentacijo:
a)

kopijo ustanovne listine ali statuta;

b)

seznam subjektov, ki opravljajo razne funkcije v sklopu društva;

c)

navedbo števila članov ali vpisanih;

d)

podrobni opis dejavnosti, ki jih opravlja društvo in načrtov, ki jih društvo namerava narediti, promovirati ali izpeljati v
bodoče;

e)

zadnjo odobreno bilanco in zapisnik o odobritvi;

f)

izjavo zakonitega zastopnika, ki izda samopotrdilo, iz katerega izhaja, da društvo ni politično – organizacijska enota
politične stranke, v skladu z določili 7.čl. zakona št.115 z dne 2.maja 1974, ki ga je nato dopolnil 4.čl. zakona št.659 z
dne 18.novembra 1989.

2. Od 1. januarja do 28. februarja vsakega leta se bodo lahko vpisala v seznam oz. obnovila vpis v seznam društva, ki se še niso
vpisala ali so nastala potem, ko je bil seznam že uveden.
3. Seznam društev pripravlja vsako leto odgovorni pristojne občinske službe, ki poskrbi tudi za njegovo posodabljanje. Vpisana
društva morajo poslati občinski upravi morebitne naknadne spremembe statuta, ustanovne listine, seznam društvenih funkcij in
vloge društvenih organov.
4. Seznam društev, ki ga navaja ta člen, je napisan in posodobljen v papirni obliki, obenem pa je objavljen na spletni strani Občine,
tako da je dostopen vsem občanom.
5. Če društvo ne izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni za vpis v seznam, je iz njega izbrisano na osnovi določbe odgovornega
pristojne občinske službe.
6. Če v zadnjih dveh letih društvo ni izvedlo nikakršne dejavnosti, se avtomatično izbriše iz seznama. Odgovorni pristojne
občinske službe lahko v vsakem trenutku, tudi na pobudo občinskega odbora, zahteva od društev, ki so vpisana v seznam,
ustrezno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da še nadalje izpolnjujejo pogoje, ki so potrebni za vpis v seznam. Neizpolnjevanje
teh pogojev je vzrok za izbris iz seznama na podlagi ustrezne določbe.

22.čl.
Posledice vpisa v seznam
1. Društva, ki so vpisana v občinski seznam, imajo prednost pred drugimi društvi in ustanovami, da se poslužujejo dobrin in
struktur, ki jih navaja pravilnik za izpeljavo projektov in programov, vezanih na cilje, ki jih določa statut.
2. Vpis v seznam je pogoj za prejemanje informacij o dejavnosti Občine na področju, s katerim se ukvarjajo društva in obvestil o
srečanjih z občinsko upravo v zvezi z letnim načrtovanjem dejavnosti, ki zadevajo društva, kot tudi za soudeležbo pri posegih za
razvoj odnosov med javnim in društvenim delovanjem.
3. Občinska uprava ima pravico, da z društvi, ki so vpisana v seznam in so izkazala operativni smisel in sposobnost, sklene
posebne konvencije za izvedbo načrtov in programov na področju, s katerim se navedena društva ukvarjajo po statutu. Te
konvencije morajo vsebovati neposredna določila, ki morajo zajamčiti obstoj pogojev, ki so potrebni za neprekinjeno opravljanje
dejavnosti, ki je predmet konvencije in spoštovanje obojestranskih pravic in dostojanstva; poleg tega morajo predvideti preverjanje
delovanja in nadzor nad kakovostjo delovanja.
4. V zvezi s prošnjami za finančne prispevke in denarno pomoč, ki so jih vložila v seznam vpisana društva, se izvajajo določila
I.naslova pravilnika; v vsakem primeru je zajamčena prednost glede na podobne prošnje, ki jih Občini predložijo društva, ki niso
vpisana v seznam.

