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V zadevi podelitve statusa dru5tva, ki deluje v javnem interesu na podrodju Sporta, izdala
ministrstvo za Solstvo in Sport na podlagi tO. in g-9. dlena Zakona o d*avni ujravi (Uradni listRS' 5t. 113105 - uradno prediSdenobesedilo), 128. in 207. edna Zakona o splo5nem
upravnem postopku (Uradni list RS, 3t.24/06 - uradno predi5deno besedilo in 105/b6), 30.,31.,32.,33',48. in 60. dlena Zakona o dru5tvih (Uradni list RS, st. 61/06), s. in o. todke 6.
9l9na. Pravilnika o podelitvi statusa dru5tva,,ki oetule v javnem interesu ni podrodju Sporta(llradni list RS, 5J 80i01) ter na predlog totosirelskega kluba uiin" postojna,
9l9p"l'!2y1^7_,6230 Postojna, katerega zikoniti zastopnik-je ga. Stanistav Naga6en,
EMSO 0304956500353, nastednjo
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Lokostrelskemu klubu Mins Postojna se za nedoloden das podeli status drustva, ki deluje
v javnem interesu na podrodju Sporta.

lt.
Lokostrelski klub Mins Postojna je dolZan vsako leto do 31. marca Ministrstvu za solstvoin Sport posredovati porodilo o oetu za preteklo koledarsko leto, iz katerega mora bitirazvidno izvai'anie programov, projektov in drugih aktivnosti, ri jih je drustrL izvalalo vjavnem interesu, porodilo o porabi sredstev zi to izvalarye, r"ino'poio|ilo . preteklo
koledarsko leto in revizorjevo porocilo, 6e je drustvo po ZZ. 6lenu Zakona o dru5tvihzavezanec za revidiranje ra6unovodskih izkazov, ter program prihodnjega delovanja.

ilt.
Lokostrelski klub Mins Postojna se z dnem dokondnosti odlocbe vpise v evidenco drustev,ki delujejo v javnem interesu na podrodju Sporta, pod zaporedno itevilk o DJI-24312007.

V postopku ni bilo stroSkov. 
lV'

Obrazlo2itev:
Lokostrelski klub Minl fo-slojna je dne 02.03.2007 na Ministrstvo za Sotstvo in sport (vnadaljevanju ministrstvo) vlo;! pisni predlog za pridobitev statusa druitva, ki deluje v javnem
interesu. na podrodju Sporta. Predlogu je, v-skladu z 32. llenom zakona o drustvih, priloZilo
naslednje dokumente oziroma sporodito nasrednje podatke:

o fotokopijo veljavnega temeljnega akta dru6tva (Statut/Pravila drustva),
' osebno ime, EMSO oziroma datum rojstva in spol, drZavljanstvo in naslov stalnega

oziroma zadasnega prebivalisda zastopnika druitva,o poro6ilo o delu dru5tva za zadnji dve leti,
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o porodilo o porabi sredstev zaizvajarye programov, projektov in drugih aktivnosti, kijih
je druStvo izvajalo v javnem interesu, za zadnji dve leti,

o letno porodilo dru5tva zazadnji dve leti,
. revizorjevo poro6ilo, de je dru5tvo po 27. dlenu Zakona o dru5tvih zavezanec za

revid i ranje radu novodskih izkazov,
r program prihodnjega delovanja dru5tva,
. dokazila o rezultatih svojega delovanja.

lz predloga za pridobitev statusa druStva, ki deluje v javnem interesu na podrodju Sporta, ter
priloZenih dokumentov je razvidno, da ustanovitelji in 6lani dru5tva niso pravne osebe
javnega prava, da je druitvo registrirano in da deluje ved kot dve leti od vloZitve predloga za
pridobitev statusa dru5tva, ki deluje v javnem interesu na podrodju Sporta. Dru5tvo je vpisano
v register dru5tev, ki ga vodi upravna enota Postojna, matidna 5t. 5218101.

lz temeljnega akta druStva, porodila o delu, letnega poro6ila in programa dela druStva je
razvidno, da dru5tvo opravlja dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem
aktu, da dru5tvo to dejavnost dve leti tudi dejansko opravlja in za to upor-ablja preteZni del
svojih sredstev ter da ima v programu dela dolo6eno, da bo to dejavnost opravljalo tudi v
prihodnje.

Po tako izvedenem postopku je minister za Solstvo in Sport, v skladu dolodbami Zakona o
druitvih in Pravilnika o podelitvi statusa dru5tva, ki deluje v javnem interesu na podro6ju
Sporta, odlodil, kot je razvidno izizreKa odlodbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odlodbo je dovoljena pritoZba na Vlado
Republike Slovenije v roku 15 dni po vroditvi odlodbe. PritoZba se vloZi na Ministrstvu za
Solstvo in Sport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, in sicerpisno, po po5ti ali osebno, ali pa se jo
poda ustno na zapisnik. Upravna taksa za vlo2itev pritoZbe je 14,18 EUR.

Taksa za vlo2itev predloga za pridobitev statusa dru5tva, ki deluje v javnem interesu na
podrodju Sporta in za izdalo odlodbe po tarifni Stevilki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, 5t. 42107 - uradno predi5deno besedilo) v vi5ini 17,73 EUR je pladana.

Postopek vodil:
Srdan Kuret
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Prejmejo:
o Lokostrelski klub Mins Postojna, Globodnikova 7, 6230 Postojna - priporodeno

povratnico,
o Upravna enota Postojna, Ljubljanska cesta 4,6230 Postojna
o Arhiv, tu
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