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Upravna enota Novo mesto izdaja na podlagi 17. elena Zakona o drustvih (ZDru-1-UPB2 ,
Uradni list RS, st. 64/2011 ), na vlogo Kluba diplomantov Fakultete za poslovne in upravne vede,
s sedezem na naslovu Novo mesto, Na Loko 2, v upravni zadevi registracije drustva , naslednjo

ODLOCBO
1.

V register drustev Upravne enote Novo mesto se vpise drustvo z imenom Klub diplomantov
Fakultete za poslovne in upravne vede, s skrajsanim imenom Klub diplomantov FPUV, s
sedezem na naslovu Novo mesto, Na Loko 2.

2.

Kat zastopnica drustva se vpise Mojca Maze, EMSO 2212966505308, spol zenski,
drzavljanka Republike Slovenije, s stalnim prebivaliscem na naslovu Novo mesto, V Brezov
log 4, ki drustvo zastopa samostojno in ima neomejeno pooblastilo.

3. Maticna stevilka drustva je 4080572000. Temeljni akt je bil sprejet na zboru clanov drustva
dne 3. 7. 2015.
4.

Pritozba zoper odlocbo ne zadrzi vpisa v register drustev.

5. V tem postopku niso nastali posebni stroski.

Obrazlozitev
Klub diplomantov Fakultete za poslovne in upravne vede, s skrajsanim imenom Klub
diplomantov FPUV, s sedezem na naslovu Novo mesto, Na Loko 2, je po zastopnici Mojci
Maze, dne 8. 7. 2015, vlozil zahtevo za vpis drustva v register drustev. Svoji vlogi je drustvo
prilozilo zapisnik ustanovne seje z dne 3. 7. 2015; temeljni akt; seznam ustanoviteljev z
osebnimi podatki in njihovimi lastnorocnimi podpisi; sklep o ustanovitvi drustva; sklep o izvolitvi
predsednice drustva s podatki o osebnem imenu , EMSO stevilki, drzavljanstvu in naslovu
njenega stalnega prebivalisca ter predlog za glavno dejavnost drustva. Dne 31 . 8. 2015 je
upravni organ prejel dopolnitev vloge, in sicer je drustvo dodalo skrajsano ime. Pristojni organ je
po pregledu vloge in dopolnitev ugotovil , da je vloga popolna.
lz prilozenih listin je razvidno, da so ustanovitelji na ustanovnem zboru soglasno sprejeli sklep o
ustanovitvi drustva in sklep o sprejetju temeljnega akta drustva. Za zastopnico drustva, ki v
skladu s temeljnim aktom predstavlja in zastopa drustvo, kat odgovorna oseba, je bila izvoljena
Mojca Maze.
Po 18. clenu Zakona o drustvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, st. 64/2011) mora drustvo
zahtevi za registracijo priloziti zapisnik ustanovnega zbora , temeljni akt, seznam z osebnimi
podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMSO oziroma datum rojstva in spol , drzavljanstvo in
naslov stalnega prebivalisca oziroma ime pravne osebe, identifikacijska stevilka, sedez in
naslov sedeza ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnorocnimi podpisi,
naslov sedeza drustva, podatke o zastopniku (osebno ime, EMSO, drzavljanstvo in naslov
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stalnega prebivalisea oziroma naslov zaeasnega prebivalisea, ee v Republiki Sloveniji nima
stalnega prebivalisea), podatke o dejavnostih, ki jih bo opravljalo drustvo ter predlog za glavno
dejavnost drustva.
V postopku je pristojni organ ugotovil, da drustvo izpolnjuje vse pogoje, ki jih doloea materialni
zakon za vpis drustva v register drustev, saj so ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejeli sklep
o ustanovitvi drustva in temeljni akt ter izvolili zastopnika drustva, ki predstavlja oziroma
zastopa drustvo, kat njegova odgovorna oseba, kar je v skladu z dolocbo tretjega odstavka 8.
elena ZDru-1-UPB2. Prav taka je pristojni organ ugotovil, da je prilozeni temeljni akt v skladu z
ZDru-1-UPB2 in pravnim redom Republike Slovenije.
Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja je Upravna enota Novo mesto ob uporabi 18. elena
in 1. odstavka 19. elena ZDru-1-UPB2 odloeila, kat je navedeno v izreku te odloebe.
Cetrta toeka izreka te odlocbe temelji na 5. tocki 19. elena ZDru-1-UPB2, na podlagi katere
pritozba zoper odloebo o registraciji drustva ne zadrzi vpisa v register drustev.
V postopku niso nastali posebni stroski, ki bi bremenili organ oziroma stranko, zato je upravni
organ v skladu s prvim odstavkom 118. elena Zakona o splosnem upravnem postopku - uradno
preeiseeno besedilo (ZUP-UPB2, Uradni list RS, st. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in
82/2013) odloeil, kat izhaja iz pete tocke izreka te odloebe.
POUK 0 PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odloebo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za
notranje zadeve v Ljubljani v roku 15 dni od njene vrocitve . Pritozbo se lahko vlozi pisno ali
poda ustno na zapisnik pri Upravni enoti Novo mesto, Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1 in
semora placati z 18,12 EUR upravne takse.
Po vroeitvi odloebe se lahko stranka v skladu z dolocili 229.a elena ZUP-UPB2 odpove pravici
do pritozbe, in sicer pisno ali ustno na zapisnik pri Upravni enoti Novo mesto, Novo mesto,
Defranceschijeva ulica 1.
Postopek je vodila:
Spela Drevensek
svetova~JYI

Priloga:
1. temeljni akt
Vroeiti:
1. Klubu diplomantov Fakultete za poslovne in upravne vede, Novo mesto, Na Loko 2, 8000
Novo mesto, osebno
2. e: INFO.NM@ajpes.si
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