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Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/2006 - upb) v zadevi registracije Društva za urbano okolje - odbor za 
lepšo staro Šiško - DUO, iz Ljubljane, Frankopanska 27, ki ga zastopa Blaž Pišek, po uradni 
dolžnosti naslednji 

SKLEP 

Odločba Upravne enote Ljubljana, šifra 215-345/2006-5 (21011) z dne 17.05.2006, o 
registraciji Društva za urbano okolje - odbor za lepšo staro Šiško - DUO, s sedežem v 
Ljubljani, Frankopanska ulica 27, se v 1. točki izreka odločbe in celotnem besedilu odločbe, 
kjer je navedeno ime društva popravi tako, da se ime društva pravilno glasi: 

»V register društev, ki ga vodi Upravna enota Ljubljana, se pod zaporedno številko 3963, 
vpiše Društvo za urbano okolje - odbor za lepšo staro Šiško - DUO, s sedežem v Ljubljani, 
Frankopanska 27.« 

O b r a z l o ž it e v: 

Upravna enota Ljubljana (v nadaljevanju: pristojni organ) je dne 17.05.2006 izdala odločbo 
šifra 215-345/2006-5 (21011) o registraciji Društva za urbano okolje - odbor za lepšo staro 
Šiško - DUO. V izreku odločbe in celotnem besedilu odločbe je navedla, da je ime društva: 
Društva za urbano okolje - odbor za lepšo Šiško - DUO. 

Društvo je dne 02.06.2006 na pristojni organ naslovilo dopis, v katerem je pristojni organ 
opozorilo na napako pri navedbi imena društva in sicer, da je pravilno ime društva je: Društvo 
za urbano· okolje - odbor za lepšo staro Šiško - DUO in ne Društvo za urbano okolje - odbor 
za lepšo Šiško - DUO. 

Zakon o splošnem upravnem postopku v 223. člena določa, da organ, ki je izdal odločbo, 
oziroma uradna oseba, ki je podpisala ali izdala, sme vsak čas popraviti pomote v imenih in 
številkah, pisne ali računalniške pomote ter druge očitne pomote v odločbi ali njenih overjenih 
prepisih. 

Ker je v odločbi šifra 215-345/2006-5 (210119 z dne 17.05.2006 prišlo do pisne napake pri 
navedbi imena društva, je potrebno glede na obrazloženo izdati sklep o popravku pomote, 
skladno z določbo 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. 



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, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 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. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo) v znesku 3.400,00 
SIT se plača na podračun enotnega zakladniškega računa Upravne enote Ljubljana, št. 01100-
8450001482, sklicna številka 00 240300-200. 

Sklep je izdan po uradni dolžnosti in je plačila takse oproščen. 

odila: 

Alenka OMLJANEC, viš. upr. del. 
VIŠJI FERENT II 

Vročiti: 

1. Društvo za urbano okolje - odbor za lepšo staro Šiško - DUO 
Ljubljana, Frankopanska 27 - osebno 

2. AJPES 
Lj., Cesta v Kleče 12 
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