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Upravna enota Žalec izdaja na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 64/11-uradno prečiščeno besedilo) na zahtevo zveze društev z imenom Shito-ryu Shukokai union
Slovenija, ki jo zastopa Anton Maruša, v upravni zadevi vpisa društva v register društev, naslednjo

ODLOČBO

1. V register društev Upravne enote Žalec, se vpiše zveza društev z imenom:

Shito-ryu Shukokai zveza Slovenije,

s sedežem in naslovom: Migojnice 81/E.

Zastopnik je: Anton Maruša, EMŠO: 2511950500540, stalno prebivališče Novo Celje 6,
državljan Republike Slovenije, ki zvezo zastopa samostojno in ima neomejeno
pooblastilo

Matična številka zveze je: 4059638. Temeljni akt sprejet 16.11.2013.

2. Pritožba zoper odločbo ne zadrži vpisa v register.

3. Stroški postopka niso bili zaznamovani.

Obrazložitev:

Zveza društev z imenom Shito-ryu Shukokai union Slovenija (v nadaljevanju: zveza), s sedežem
Migojnice 81/E, je po zakonitem zastopniku Antonu Maruši dne 18. 11.2013 vložila zahtevo za vpis
zveze v register društev. Zahtevi je priložila zapisnik ustanovnega občnega zbora, temeljni akt,
pogodbo o ustanovitvi zveze društev ter osebno ime in osebne podatke zakonitega zastopnika zveze.

V postopku je pristojni organ ugotovil, da je bila zveza ustanovljena na ustanovnem občnem zboru
dne 16. 11. 2013. Za zakonitega zastopnika je bil izvoljen Anton Maruša.

Upravni organ je ugotovil, da predloženi temeljni akt ni v skladu z zakonom o društvih, zato je z
vabilom št. 215-211/2013-2 z dne 25.11.2013 zvezo pozval, da dostavi temeljni akt, ki bo usklajen z



zakonom o društvih ter da mora biti ime zveze društev v slovenskem jeziku. Prav tako je bila zveza
opozorjena, da v zapisniku ustanovnega zbora ni navedenega dnevnega reda. Zveza je usklajen
temeljni akt, vse obvezne priloge k vlogi ter novo vlogo dostavila dne 26. 11. 2013. Ime zveze je Shito-
ryu Shukokai zveza Slovenije.

Zakon o društvih v 18. členu med drugim določa, da mora društvo zahtevi za registracijo društva
priložiti zapisnik ustanovnega zbora, temeljni akt, seznam s podatki ustanoviteljev in njihovimi
lastnoročnimi podpisi, naslov sedeža društva, osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva in spol,
državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča zastopnika društva, način zastopanja ter meje poblastil
za zastopanje, podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo in predlog za glavno dejavnost društva.

Pristojni organ je v postopku ugotovil, da zveza društev izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa materialni
zakon za vpis zveze v register društev, saj so ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejeli sklep o
ustanovitvi zveze društev, sprejeli temeljni akt ter izvolili zastopnika zveze. Prav tako je pristojni organ
ugotovil, da je predloženi temeljni akt v skladu z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike
Slovenije.

Društva se razvrščajo v skupine in podskupine skladno z v temeljnem aktu določeno nepridobitno
dejavnostjo na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic
tujih društev in evidence društev v javnem interesu (Uradni list RS, št. 5/07, 56/08, 64/11). Zvezo
društev Shito-ryu Shukokai zveza Slovenije je upravni organ razvrstil med društva za borilne veščine.

Glede na navedeno je pristojni organ na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o društvih odločil,
kot je razvidno iz 1. točke izreka te odločbe.

Zakon o društvih v petem odstavku 19. člena določa, da pritožba zoper odločbo o registraciji društva
oz. zveze društev ne zadrži vpisa v register. Zaradi navedenega je pristojni organ odločil, kot je
razvidno iz 2. točke izreka te odločbe.

Izrek o stroških temelji na prvem odstavku 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06-odločba US, 126/07,65/08,8/10).

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno ali
ustno na zapisnik pri Upravni enoti Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali pošlje priporočeno po
pošti. V istem času se lahko stranka pravici do pritožbe odpove.Taksa za pritožbo znaša 18,12 EUR
na podlagi tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/1 O-uradno prečiščeno besedilo).

Postopek vodila:
Milena.•,~~a~. ~C!r.s~~ Urška Teržan Petrovič

vodja oddelka
za upravne notranje zadeve

VOx1J
Vročiti:
- Anton Maruša za Shito-ryu Shukokai zveza Slovenije, Novo Celje 6, 3301 Petrovče - osebno

PO pravnomočnosti:
- AJPES, Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, katja.premus@ajpes.si info@ajpes.si - po
e-pošti
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