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Št. 101-53/2014-8 Ob-4155/14

Pravila Sindikata prometnih pilotov Slovenije 
(skrajšano ime: SPPS), Kuzmičeva 7, 1000 Ljub ljana, 
sprejeta dne 5. 11. 1991, ki so bila vpisana v evidenco 
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpo-
stavi Bežigrad dne 14. 4. 1997 pod zaporedno številko 
8/1997, se z dnem izdaje odločbe UEL št. 101-53/2014-5 
z dne 29. 10. 2014 izbrišejo iz evidence statutov sindi-
katov.

Št. 101-9/2014-3 Ob-4249/14

Pri Upravni enoti Ljub ljana, Izpostava Šiška, se 
z dnem 6. 2. 2014 vpišejo Pravila/statut sindikata SVIZ 
Muzej novejše zgodovine Slovenije, in sicer z nasle-
dnjimi podatki: zaporedna številka vpisa v evidenco: 
202, ime sindikata: SVIZ Muzej novejše zgodovi-
ne Slovenije, sedež sindikata: Celovška c. 23, 1000 
Ljub ljana.

Št. 101-58/2013-4 Ob-4309/14

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Moste - Polje, 
z dnem 30. 12. 2014, sprejme v hrambo statut z nazi-
vom »Pravila Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil 
d.d.« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod 
zaporedno številko 163 za sindikat z imenom: Sindikat 
zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d., kratico: Sindi-
kat Si.mobil in sedežem: Šmartinska cesta 134B, 
Ljub ljana.

Št. 101-69/2014-6 Ob-1006/15

Upravna enota Ljub ljana, Izpostava Center, z dnem 
5. 1. 2015 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut 
Sindikata podpore UKC« in ga vpiše v evidenco statu-
tov sindikatov, pod zaporedno številko 353 za sindikat 
z imenom: Sindikat podpore UKC, kratico: SPUKC in 
sedežem: Bohoričeva 28, Ljub ljana.

Št. 101-5/2014-4 Ob-1008/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi Uprav-
na enota Litija, se pri vpisu pod zaporedno številko 
30 o hrambi Pravil Sindikata vzgoje, izobraževanja in 
znanosti Slovenije (SVIZ) Osnovne šole Litija, Cesta 

komandanta Staneta 2, Litija, z dnem 11. 12. 2014 vpiše 
sprememba naslova sedeža sindikata.

Sedež SVIZ Osnovne šole Litija je na naslovu Ulica 
Mire Pregljeve 3, 1270 Litija.

Št. 101-6/2014-2 Ob-1009/15

Pravila Sindikata FIDEMAR Tolmin, s sedežem 
Lavričeva ulica 6, Tolmin, ki se na podlagi odločbe 
Upravne enote Tolmin št. 101-1/2008-2 z dne 31. 1. 
2008 hranijo na Upravni enoti Tolmin in so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 44, se z dnem 
izdaje te odločbe izbrišejo iz evidence hrambe statutov 
sindikatov.

Št. 101-56/2014-4 Ob-1021/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Vič-Rudnik je bil statut Sindi-
kata Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljub ljana, 
s sedežem Langusova ulica 16, 1000 Ljub ljana, vpisan 
v evidenco pod zaporedno številko 65 z dne 26. 1. 1994, 
z odločbo št. 024-1/93-65 z dne 26. 1. 1994, zaradi 
spremembe imena in sedeža sindikata, se vpišejo spre-
menjena pravila sindikata, in sicer: zaporedna številka 
vpisa v evidenco: 231, naziv pravil/statuta: Pravila SVIZ 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljub ljana, 
ime in kratica sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja, znanosti in kulture Slovenije Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljub ljana, sedež sindikata: Lan-
gusova ulica 8, 1000 Ljub ljana.

Št. 101-63/2014-3 Ob-1032/15

V evidenci statutov sindikatov, ki jo hrani Upravna 
enota Ljub ljana, Izpostava Bežigrad, se pri osnovnem 
vpisu pravil sindikata: Sindikata Dinos Holding d.d., ki 
so bila 26. 1. 1999 vpisana v evidenco pod zaporedno 
številko 1/1999, z odločbo št. 028-1/1999, se z dnem 
15. 12. 2014 vpišejo spremenjena pravila sindikata, 
in sicer: naziv pravil/statuta: Pravila o organiziranju in 
delovanju sindikata podružnice Sindikat SKEI Dinos, 
s sedežem Šlandrova ulica 6, Črnuče, ime in kratica 
sindikata: Podružnica sindikata SKEI Dinos, Sindikat 
SKEI Dinos, sedež sindikata: Šlandrova ulica 6, 1231 
Ljub ljana - Črnuče.
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