Na podlagi 22. člena statuta OPS Celje je Svet OPS Celje na seji dne 18.09.2012 sprejel:

PRAVILNIK
O ČLANSTVU V OPS CELJE
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Pravila urejajo pogoje včlanjevanja članov, upokojenih članov, častnih in pridruženih članov v
Območnem policijskem sindikatu Celje ( v nadaljevanju OPS Celje ).
ČLAN
2. člen
Član v OPS Celje je tisti član, ki je zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji kot
organu v sestavi.
Član OPS Celje postane posameznik tako, da izpolni prijavnico za včlanitev s čemer dovoli,
da se mu mesečno pri obračunu osebnega dohodka obračunava članarina. OPS o tem pisno
obvesti SOP PU Celje.
Člani so organizirani v sindikalni skupini, kot jih predpisuje Statut OPS Celje v 14. členu.
3. člen
Pravice člana so poleg pravic, ki izhajajo iz Statuta OPS Celje še:
a) da koristi pravno zaščito v delovno pravnih sporih z delodajalcem,
b) da voli in je voljen v vse organe in funkcije OPS Celje in PSS,
c) da je imenovan v delovne in druge komisije,
d) da prejme priznanje, ki jih podeljuje OPS Celje in PSS,
e) da koristi počitniške kapacitete v lasti OPS Celje in PSS,
f) da koristi vse ugodnosti, ki mu jih nudi OPS Celje in PSS.
Član OPS Celje, ki je v imenu delodajalca odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih
delavcev ( vodja NOE, vodja oddelkov NOE in PE ), ne more biti izvoljen, imenovan ali
potrjen za opravljanje funkcij v organih OPS.
Voljeni ali imenovani član v organe OPS ne more biti hkrati član sorodnega sindikata v
Policiji oziroma MNZ.
4. člen
Naloge oz. dolžnosti člana so:
a) da redno plačuje mesečno članarino,
b) da spoštuje Statut OPS Celje in PSS, ter odločitve organov teh organizacij,
c) da vestno in disciplinirano izvaja zadane mu naloge s strani funkcionarjev oz.
organov, ki jih ti predstavljajo,
d) da s svojim obnašanjem in ravnanjem utrjuje in povečuje ugled OPS Celje in PSS,
e) da pridobiva nove člane OPS in PSS.

5. člen
Članarina znaša 1% bruto plače. Višino in spremembo članarine določa Svet OPS Celje v
skladu s Statutom OPS Celje. 0.60% bruto plače članarina OPS Celje, 0.40% bruto plače pa
članarina PSS.
6. člen
Prenehanje članstva v OPS Celje in PSS, ter morebiten ponovni vpis v članstvo OPS Celje in
PSS opredeljuje Statut OPS Celje in statut PSS.
Članstvo preneha tudi z dnem, ko se član upokoji.
UPOKOJENI ČLAN OPS CELJE
7. člen
Upokojeni član OPS Celje je tisti član, ki je bil zaposlen na Ministrstvu za notranje zadeve in
v Policiji kot organu v sestavi in je bil najmanj pet let pred upokojitvijo član OPS Celje.
Član postane tako, da izpolni prijavnico za včlanitev in plača letno članarino.
Upokojeni člani OPS so organizirani v sindikalni skupini, v kateri so bili zaposleni pred
upokojitvijo, do ustanovitve sindikalne skupine upokojenih članov. Sindikalni zaupnik
upokojenih članov je član Sveta OPS Celje.
Na skupščini OPS Celje imajo vsi upokojeni člani OPS Celje samo en glas, ne glede na
število članov v sindikalni skupini.
8. člen
Pravice upokojenega člana OPS so poleg pravic, ki izhajajo iz Statuta OPS Celje še:
a) da po upokojitvi, do izteka mandata, opravlja delo v organih ali funkciji, za katero je bil
izvoljen kot član v OPS Celje ali PSS,
b) da voli organe OPS Celje,
c) da je imenovan v delovne komisije in druge komisije,
d) da prejme priznanje, ki jih podeljuje OPS Celje in PSS,
e) da koristi počitniške kapacitete v lasti OPS Celje
f) da koristi vse ugodnosti, ki mu jih nudi OPS Celje in PSS.
Upokojeni član, ki po upokojitvi, do izteka mandata, opravlja delo v organih ali funkciji, za
katero je bil voljen kot član in kadar je, kot upokojeni član imenovan v delovne in druge
komisije mora delovati aktivno, vestno in odgovorno v korist OPS Celje in PSS, ter vseh
članov. V nasprotnem primeru lahko svet OPS Celje, na predlog članov sveta OPS Celje,
izvršnega odbora OPS Celje ali PSS upokojenega člana razreši funkcije in uvede ustrezni
postopek za zamenjavo razrešenega upokojenega člana, najkasneje v 30 dneh.
9. člen
Naloge in dolžnosti upokojenega člana OPS Celje so:
a) da redno plačuje članarino,
b) da spoštuje Statut OPS Celje in PSS ter odločitve organov teh organizacij,
c) da vestno in disciplinirano izvaja zadane mu naloge s strani funkcionarjev oz.
organov, ki jih ti predstavljajo,
d) da s svojim obnašanjem in ravnanjem utrjuje in povečuje ugled OPS Celje in PSS.

10. člen
Letno članarino upokojenih članov določa Svet OPS Celje praviloma v mesecu januarju
tekočega leta v skladu s Statutom OPS Celje, ki se plača praviloma do konca meseca
februarja za tekoče leto. Članarino mora upokojeni član absolutno plačati pred koriščenjem iz
8. člena tega pravilnika.
ČASTNI ČLAN
11. člen
Častni član OPS Celje postane posameznik, ki je s svojim delom izjemno prispeval k
delovanju in uresničevanju ciljev OPS Celje.
12. člen
Predlog za podelitev častnega članstva lahko poda sindikalna skupina ali Svet OPS Celje.
Naziv častnega člana na predlog Sveta OPS Celje podeljuje ali odvzame skupščina OPS
Celje.
Častni član ima pravico:





da sodeluje pri aktivnostih OPS Celje, na katere je vabljen s strani OPS Celje;
da koristi počitniške kapacitete v lasti OPS Celje
do ugodnosti, ki jih doseže OPS Celje;
da ne plačuje članarine.

Dolžnosti častnega člana so, da deluje v skladu s Statutom OPS in PSS, programskimi
usmeritvami, ostalimi akti in sklepi organov OPS in PSS.
PRIDRUŽENI ČLAN
13. člen
Pridruženi član OPS Celje lahko postane posameznik, ki ni zaposlen na Ministrstvu za
notranje zadeve in v Policiji kot organu v sestavi, prostovoljno podpiše pristopno izjavo in
sprejema dolžnosti in pravice pridruženega člana.
14. člen
Članstvo pridruženega člana potrjuje Svet OPS Celje. Pridruženi član OPS Celje ima
naslednje pravice in dolžnosti:
1. Pridruženi član ima pravico:



do ugodnosti, ki jih doseže OPS Celje;
do koriščenja počitniških kapacitet v skladu s pravilnikom.

2. Dolžnosti pridruženega člana so:


da deluje v skladu s Statutom OPS Celje, programskimi usmeritvami, ostalimi akti in
sklepi organov OPS Celje, še zlasti pa, da širi pozitiven odnos do OPS Celje in
Policije;



da redno plačuje članarino.
15. člen

Letno članarino pridruženih članov določa Svet OPS Celje praviloma v mesecu januarju
tekočega leta v skladu s Statutom OPS Celje, ki se plača praviloma do konca meseca
februarja za tekoče leto. Članarino mora pridruženi član plačati pred koriščenjem pravic in
dolžnosti iz 12. člena tega pravilnika.
16. člen
Prenehanje članstva v OPS Celje in PSS ter morebiten ponovni vpis v članstvo OPS Celje in
PSS opredeljuje Statut OPS Celje in Statut PSS.
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Člani OPS Celje ob včlanitvi oz. v najkrajšem možnem času prejmejo člansko izkaznico
OPS, če to zahtevajo. V nasprotnem primeru so upravičeni do članske izkaznice PSS.
Upokojeni, častni in pridruženi člani prejmejo člansko izkaznico OPS Celje. Uporaba članske
izkaznice je urejena s posebnim pravilnikom.
18. člen
Pravilnik o članstvu začne veljati z dnem sprejema na seji Sveta OPS Celje.
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