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Upravna enota Ljubljana na osnovi 17. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), na
zahtevo Rudolfa Mogeta v zadevi registracije Društva poslancev 90 iz Ljubljane, Šubičeva
ulica 4, izdaja naslednjo
ODLOČBO
1. V register društev Upravne enote Ljubljana, se vpiše društvo z imenom: Društvo
poslancev 90, s sedežem na naslovu: Ljubljana, Šubičeva ulica 4.
Zastopnik društva je: Rudolf Moge, EMŠO: 2003944500223, drž. Slovenije;
Stalno prebivališče: Maribor, Terčeva ulica 16.
Matična številka društva je: 4003489000.
Temeljni akt sprejet: 11. 07. 2008.
2. Pritožba zoper odločbo ne zadrži vpisa v register društev.
3. Stroški v postopku niso nastali.
O b r a z l o ž i t e v:
Upravna enota Ljubljana (v nadaljevanju: pristojni organ) je dne 16. 7. 2008 prejela zahtevo
za registracijo Društva 90 (v nadaljevanju: društvo). Vlogo za registracijo društva je v imenu
ustanoviteljev podal Rudolf Moge in priložil seznam ustanoviteljev z navedbo osebnih
podatkov in lastnoročnimi podpisi, dva izvoda temeljnega akta društva in zapisnik
ustanovnega zbora iz katerega je razvidno, da je društvo ustanovljeno, sprejet temeljni akt
društva in izvoljen zastopnik društva. Podana zahteva je na podlagi Zakona o društvih (Uradni
list RS, št. 61/2006 – v nadaljevanju: ZDru-1) popolna.
Pri vsebinskem pregledu priloženih listin je bilo ugotovljeno, da je temeljni akt nepopoln in
neskladen z določbami ZDru-1. Izvoljeni zastopnik je bil pozvan, da je potrebno z ZDru-1
uskladiti ime društva in določbe, ki ime vsebujejo, da je potrebno določiti cilje društva,
konkretno opredeliti naloge društva, dopolniti določbe o članstvu, finančnem poslovanju in
prevzemniku premoženja ob morebitnem prenehanju delovanja.
Dne 18. 9. 2008 je zastopnik društva k listinam priložil izjavo o tem, kdo so ustanovitelji
društva, zapisnik zbora članov z dne 15. in 16. 9. 2008 ter dva izvoda temeljnega akta. Iz listin

izhaja, da so člani društva dopolnili in uskladili določbe temeljnega akta, da so obdržali ime
Društvo 90 in dostavili dva izvoda nepodpisanega temeljnega akta. V dopisu je zastopnik
obrazložil izbrano ime, pristojni organ pa je zastopnika ponovno seznanil, da ime mora biti
skladno z ZDru-1 in ga opozoril, da je oddal nepodpisane listine. Dne 2. 10. 2008 je pristojni
organ prejel dva v celoti usklajena in podpisana izvoda temeljnega akta, z usklajenim imenom
Društvo poslancev 90.
Pri ponovnem pregledu celotne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji
za registracijo društva. Društvo poslancev 90 je ustanovljeno, temeljni akt je skladen z
določili ZDru-1, za zastopnika pa je izvoljen Rudolf Moge, ki v skladu s temeljnim aktom
predstavlja in zastopa društvo kot odgovorna oseba. Zato je na osnovi 1. odstavka 19. člena
ZDru -1 odločeno tako, kot izhaja iz izreka 1. točke te odločbe.
ZDru-1 v 5. odstavku 19. člena določa, da pritožba zoper odločbo o registraciji društva ne
zadrži vpisa v register društev, kar je navedeno tudi v 2. točki izreka te odločbe.
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08) v prvem
odstavku 113. člena določa, da stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali
zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled,
pravno zastopanje, oglase, prihod, izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo,
ki nastane pri ogledu inp.), gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel.
Postopek za registracijo društva se je začel na zahtevo stranke, stroški v postopku pa tako za
stranko kot za organ niso nastali, zato je glede stroškov potrebno odločiti tako, kot izhaja iz 3.
točke izreka te odločbe.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije, Ljubljana, Štefanova 2. Pritožba se vloži v roku 15 (petnajst) dni od dneva vročitve
odločbe in se izroči naravnost ali pa pošlje po pošti na Upravno enoto Ljubljana, Sektor za
upravne notranje zadeve, Oddelek za javni red, Tobačna ulica 5, Ljubljana. Na navedenem
naslovu se lahko poda pritožba tudi ustno na zapisnik. Taksa po tar. št. 2 Zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-upb in 126/07) v znesku 14,18 EUR se plača na podračun
enotnega zakladniškega računa Upravne enote Ljubljana, št. 01100-8450001482, sklicna
številka 00 240300-200.
Taksa po tarifni številki 1 in 15.1 ZUT v znesku 24,82 EUR je plačana.

Postopek vodila:
Klavdija Steržaj Peceli
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1. Rudolf Moge
Terčeva ulica 16, Maribor - osebno
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