Županji Občine Devin Nabrežina
Služba za tajništvo in splošne zadeve
Nabrežina Kamnolomi 25
34011 Devin Nabrežina

PROŠNJA ZA PREVZEM BREZPLAČNEGA
POKROVITELJSTVA OZ. ZA SODELOVANJE

Vlagatelj/ica
ime
občina rojstva
stalno prebivališče
naslov

priimek
datum
pošt. št.
hiš. št.

kot zakoniti/a zastopnik/ca
ime organizacije:
sedež:
naslov:
Tel.

e-mail:

□ združenje
□ fundacija
□ ustanova
□ šolski zavod
□ drugo (navedite):

□ odbor

□ društvo

□ javni zavod

________________________________________________________________________________

davčna številka.: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ID št. za DDV:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PROSIM
v skladu s 17. členom Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim
ustanovam in zasebnim subjektom (odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49/2010), za

I

PREVZEM BREZPLAČNEGA POKROVITELJSTVA
OZ. ZA SODELOVANJE PRI DOGODKU
naslov dogodka:
kraj dogodka:
datum:
kratek opis dogodka/prireditve:

_

po seznanitvi z vsebino OPR št. 445 z dne 28. 12. 2000, in še zlasti s 46. ter 47. členom, na lastno
odgovornost izjavljam naslednje:
1. organizator dogodka je: □ neprofitna pravna oseba javnega ali zasebnega prava;
□ fizična oseba, ki ne opravlja podjetniških dejavnosti;
□ drugo (navedite):

□ da

2. dogodek/prireditev je profitnega značaja:

□ ne

3. dogodek/prireditev je namenjen/a naslednji ciljni skupini:

4. navedite število pričakovanih/napovedanih obiskovalcev/udeležencev prireditve/dogodka:

5. v zvezi z omenjenim dogodkom/prireditvijo je organizator zaprosil naslednje subjekte za
prevzem brezplačnega pokroviteljstva/za sodelovanje oziroma subjekti so že dodelili navedeno
pomoč:
Občina

□ dodeljeno

□ zaprošeno

Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina

□ dodeljeno

□ zaprošeno

Drugo (dodati):

□ dodeljeno

□ zaprošeno

II

6. organizator je na Občino Devin Nabrežina – Comune di Duino Aurisina vložil ali namerava
vložiti vlogo za sofinanciranje istega dogodka/prireditve, za katerega/o prosi za prevzem
pokroviteljstva/sodelovanje:
□ da
□ ne
7. za izvedbo dogodka/prireditve prosimo, naj Občina Devin Nabrežina – Comune di Duino
Aurisina odobri dodelitev/dobavo:
□
□
□
□
□
□
□
□

v uporabo sejne dvorane/razstavnega prostora:
_________ (navedite število) plaket/e;
_________ (navedite število) pokala/ov;
_________ (navedite število) stolov;
_________ (navedite število) sejemske/ih hišic/e;
v uporabo (brezplačno oz. po znižani ceni za 1 uro) razstavnih prostorov/sejnih dvoran;
knjig, objav, potrdil oz. drugih predmetov manjše vrednosti;
drugo:

;

;

8. (v primeru da organizatorjev sedež je zunaj območja Občine Devin Nabrežina – Comune di
Duino Aurisina) dogodek/prireditev poteka na območju te občine:
□ da
□ ne
9. kot vlagatelj/ica izjavljam še naslednje (označite ustrezno):
□ sem seznanjen/a z določbami s področja pokroviteljstev, sofinanciranja in drugih finančnih
ugodnosti, navedenimi v občinskem pravilniku, odobrenem s sklepom občinskega sveta št. 49 z
dne 17. 11. 2010;
□ sem seznanjen/a s tem, da za opravljanje svojih institucionalnih nalog občina lahko uporabi
podatke, ki sem jih navedel v tem obrazcu, na podlagi in v okviru zakonov in pravilnikov z
obravnavanega področja (zakonska uredba št. 196 z dne 30. 6. 2003 “Pravilnik o varstvu
osebnih podatkov”);
□ , da po sprejetju sklepa o prevzemu pokroviteljstva/odobritvi sodelovanja organizator bo na
vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju javnosti uporabil grb občine ter stavek “pod
pokroviteljstvom/s prispevkom Občine Devin Nabrežina – Comune di Duino Aurisina” po
predhodni predložitvi izvoda informacijskega materiala Službi za javno šolstvo, kulturo, šport,
mlade, turizem, odnose z javnostmi in z ekipo prostovoljcev civilne zaščite in pridobitvi
dovoljenja službe za razmnožitev omenjenega materiala;
□ , da občinska uprava bo pravočasno obveščena o odložitvi dogodka zaradi razlogov, ki bodo
nastopili po vložitvi te prošnje;
□ , da sem seznanjen/a s tem, da pokroviteljstvo bo prevzeto za določen čas izključno za navedeni
dogodek in da ga ni mogoče razširiti na sorodne dogodke, ki jih prireja organizator;
□ , da ne glede na prevzem pokroviteljstva organizator mora v vsakem primeru pridobiti vsa po
zakonu predpisana dovoljenja in soglasja;
□ , da organizator nima dolgov do občinske uprave zaradi neporavnanih najemnin in podobnih
obveznosti, da ni bil obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja oziroma zoper njega ne teče
sodni postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja;
□ da organizator ni v likvidacijskem, stečajnem oz. podobnem postopku;
III

10. vlogi prilagam naslednje dokumente (obvezno):
- opis dogodka/prireditve, za katerega/o se vlaga prošnja za prevzem pokroviteljstva, v katerem
morajo biti jasno navedeni datum začetka, čas trajanja in kraj/a/i dogodka ter njegova vrsta,
vsebina in namen;
- povzetek življenjepisa organizatorja in fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja/ce.
V skladu s 17. členom Pravilnika za podeljevanje prispevkov, podpore in denarne pomoči javnim
ustanovam in zasebnim subjektom (odobrenega s sklepom občinskega sveta št. 49/2010), je
treba predložiti vsaj 15 dni pred dogodkom, za kateresa se prosi pokroviteljstvo.

S podpisom izjavljam, da sem vlogo prebral/a in da njeno vsebino sprejemam brez pridržkov.

Devin Nabrežina – Duino Aurisina, ________________________________________

VLAGATELJ/ICA
____________________________________________

IV

