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Upravna enota Maribor izdaja na podlagi 1. odstavka 20. člena Zakona o društvih (Uradni list
RS, št. 64/2011-UPB2), na vlogo Društva odbojkarskih sodnikov Maribor, Koresava ulica 007,
Maribor, v zadevi registracije spremembe temeljnega akta društva, naslednjo

ODLOČBO

1. V register društev, ki ga vodi Upravna enota Maribor, se vpiše pri Društvu odbojkarskih
sodnikov Maribor, z matično številko 1435035, sprememba temeljnega akta društva.

2. Pritožba zoper odločbo ne zadrži vpisa v register društev.

3. Stroški postopka niso zaznamovani.

o BRA Z LOŽ ITE V:

Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor je z vlogo, z dne 22.10.2012, pri tukajšnjem upravnem
organu vložilo zahtevo za registracijo spremembe temeljnega akta društva v register društev.

Stranka je upravnemu organu k vlogi priložila:

• zapisnik rednega zbora članov društva, z dne 08.03.2012,
• dva izvoda aneksa k statutu DOS Maribor.

Pristojni organ je v postopku registracije spremembe temeljnega akta društva ugotovil, da so
člani društva na izrednem zboru članov društva, ki se je vršil dne 08.0306.2012, sprejeli sklep o
sprejetju sprememb temeljnega akta društva.

Sprememba temeljnega akta društva se nanaša na 2., 5., 6., 10., 15., 16., 31. in 32. člen
temeljnega akta.

Upravni organ ugotavlja, da je sprememba temeljnega akta društva v skladu z določili Zakona o
društvih.

Glede na dejstvo, da je upravni organ v postopku ugotovil, da so podani zakonski pogoji za
registracijo spremembe temeljnega akta društva, je v skladu z 20. členom Zakona o društvih
odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.



Zakon o društvih v petem odstavku 19. člena določa, da pritožba zoper odločbo o registraciji
društva ne zadrži vpisa v register, kar v skladu z 22. členom velja tudi za odločbo o registraciji
sprememb društva. Zaradi navedenega je pristojni organ odločil, kot je razvidno iz 2. točke
izreka te odločbe.

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 126/07, 65108 in 812010 ) v
prvem odstavku 113. člena določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med
postopkom ali zaradi postopka, v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel.
Postopek vpisa spremembe društva v register društev se je pričel na zahtevo stranke, stroški v
postopku pa tako za stranko kot za organ niso nastali, zato je pristojni organ odločil kot je
razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za
notranje zadeve Republike Slovenije v Ljubljani, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v 15 dneh
od vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na
zapisnik pri Upravni enoti Maribor, Ulica heroja Staneta 1. Pritožba mora biti plačana po tarifni
št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 - UPB 5) s 18,12 EUR upravne
takse.

Pripravila:
Tatjana Vodušek
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Vročiti:

~ Društvo odbojkarskih sodnikov Maribor - zastopnik društva David Gril, Koresova ulica 7,
2000 Maribor - osebno

2. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Maribor,
Svetozarevska ulica 9, Maribor - po elektronski pošti
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