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Št. 101-7/2015-2 Ob-2727/15

Veljavna pravila Sindikata gozdarjev na SKZG 
RS, s sedežem na naslovu Kettejev drevored 7, 8000 
Novo mesto, ki so bila sprejeta na zboru članov sindi-
kata dne 23. 6. 2015, se sprejmejo v hrambo pri Upravni 
enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih 
aktov sindikatov pod zaporedno številko 210.

Št. 10102-1/2015-17 Ob-3032/15

Konfederacija slovenskih sindikatov, Cesta 
Ljub ljanske brigade 23, Ljub ljana, se določi kot re-
prezentativni sindikat v dejavnostih »obramba« in »ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna 
metalurgija« ter v poklicu »vodstveni poklici v vzgoji in 
izobraževanju«.

Za Sindikat vojakov Slovenije se šteje, da je re-
prezentativen v dejavnosti »obramba«, ker je združen 
v Konfederacijo slovenskih sindikatov.

Za Sindikat Konfederacija slovenskih sindika-
tov – Sindikati Podravja se šteje, da je reprezentativen 
v dejavnosti »kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje 
kovin, prašna metalurgija«, ker je združen v Konfedera-
cijo slovenskih sindikatov.

Za Sindikat direktorjev in ravnateljev se šteje, da je 
reprezentativen v poklicu »vodstveni poklici v vzgoji in 
izobraževanju«, ker je združen v Konfederacijo sloven-
skih sindikatov.

Št. 101-5/2015/4 Ob-3181/15

Pravila Sindikata podjetja Helios Domžale, 
d.d., s sedežem Količevo 2, 1230 Domžale, ki so 
v hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločb 
št. 02800-04/93-1 z dne 21. 4. 1933 in 101-3/2006-00021 
z dne 17. 2. 2006, in so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zaporedno št. 41 in 3/06, se z dnem izdaje 
te odločbe izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-28/2015-4 Ob-3199/15

Pravila Sindikata RRC računalniške storitve 
Ljub ljana, s sedežem Jadranska 21, 1000 Ljub ljana, 
ki so v hrambi pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi 
Vič-Rudnik, na podlagi odločbe št. 024-1/93-72 z dne 
28. 1. 1994, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod 
zaporedno številko 72 z dne 28. 1. 1994, se z dnem iz-
daje te odločbe izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-36/2015-4 Ob-3234/15

Statut Sindikata podjetja Elektrotehna blagovni 
promet, Šmartinska 152a, Ljub ljana, ki je v hrambi pri 
Upravni enoti Ljub ljana, Izpostavi Moste – Polje, na pod-
lagi odločbe št. 28-43/94-05/TMP z dne 2. 12. 1994 in 
je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno 
številko 96, se z dnem 13. 10. 2015 izbriše iz evidence 
statutov sindikatov.
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