Statut OPS Celje je bil sprejet dne 30.03.2012 na 6. Skupščini OPS Celje v Zrečah,
spremembe statuta so bile sprejete dne 22.02.2013 na 7. Skupščini OPS Celje v Zrečah.

STATUT
OBMOČNEGA POLICIJSKEGA SINDIKATA
CELJE
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se določa organiziranost in način delovanja Območnega policijskega
sindikata Celje ( v nadaljevanju OPS Celje )
2. člen
OPS Celje sestavljajo člani sindikata organizirani v sindikalne skupine na območju PU Celje.
OPS Celje je del Policijskega sindikata Slovenije (v nadaljevanju PSS).
OPS Celje se lahko svobodno in enakopravno povezuje in združuje ter sodeluje z drugimi
oblikami sindikalne organiziranosti, pri čemer sodelovanje oziroma povezovanje v ničemer
ne sme ogroziti samostojnosti in neodvisnosti OPS Celje, temveč naj sodelovanje oziroma
povezovanje okrepi posamezno in skupno učinkovitost pri konkretnih akcijah. O
povezovanju, združitvi oziroma razdružitvi odloča Skupščina OPS Celje, o sodelovanju pa
Svet OPS Celje.
3. člen
OPS Celje je organiziran kot neodvisna, prostovoljna in samostojna organizacija delavcev
Ministrstva za notranje zadeve in Policije Republike Slovenije in drugih oseb, ki se v sindikat
združujejo zaradi uveljavljanja in varovanja ekonomskih, socialnih in kulturnih interesov
svojih članov, varovanja pravic članov na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega razmerja.
4. člen
Glavni cilji OPS Celje so:






varovanje človekovih pravic in zaščita članov z vsemi oblikami sindikalnih aktivnosti
na področju varovanja sindikalnih pravic, pravic iz delovnih razmerij, pravic do enakih
možnosti izobraževanja in pravic v disciplinskih postopkih ali delovnih sporih;
zavzemanje za boljše materialno in socialno stanje članov OPS;
zavzemanje za zaščito sindikalnih pravic in sindikalne svobode delovanja članov
OPS;
zastopanje interesov članov OPS v organizacijah in institucijah pri sprejemanju in
spreminjanju predpisov, ki urejajo družbeno-ekonomski položaj članov ter spremljanje
izvajanja določb že sprejetih predpisov;





vzpodbujanje in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani OPS;
počitniška in rekreativna dejavnost;
opravljanje dejavnosti s področja sprotnega obveščanja članov, izobraževanja, izdaje
publikacij in utrjevanja ugleda OPS v javnosti.
II. ČLANSTVO
5. člen

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Člani OPS Celje so lahko:
 član,
 upokojeni član;
 pridruženi član in
 častni član.
Član OPS Celje postane oseba, ko sprejme pravice in dolžnosti člana ter programske
usmeritve in podpiše pristopno izjavo. Član OPS Celje s podpisom pristopne izjave postane
tudi član PSS. Član PSS ostane toliko časa, dokler Skupščina OPS Celje ne odloči drugače.
Pogoje včlanitve, način včlanitve, višino članarine ter združevanje v sindikalne skupine ureja
Pravilnik o članstvu, ki ga sprejem Svet OPS Celje.
Pridruženi član je lahko oseba, ki ni zaposlena v MNZ in Policiji.
Član PSS, ki v imenu delodajalca odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev,
ne more biti izvoljen, imenovan ali potrjen za opravljanje funkcij v organih PSS ali OPS.
Voljeni ali imenovani član v organe OPS Celje ali PSS ne more biti hkrati član sorodnega
sindikata v Policiji oziroma MNZ.
ČLAN
6. člen
Član OPS Celje je lahko delavec, zaposlen v Policiji ali MNZ. S podpisom pristopne izjave v
OPS Celje postane tudi član PSS. Z upokojitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz
nekrivdnih razlogov članstvo v PSS ne preneha. Z upokojitvijo dobi član status upokojenega
člana, če to želi.
Član ima pravico:







da s predlogi in pobudami sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju
sindikalnega dela;
da deluje v oblikah organiziranja in delovanja OPS Celje in PSS za uresničevanje
svojih in skupnih interesov;
da voli in je voljen v organe OPS Celje in PSS;
do varstva, če je ali bi bil zaradi sindikalnega delovanja postavljen v neenakopraven
ali zanj neugoden položaj;
do izobraževanja in usposabljanja, ki ga organizira sindikat;
do pravnega svetovanja in pomoči ter zastopanja pri uveljavljanju pravic na način, kot
je določeno s pravilnikom o pravni pomoči PSS;





do solidarnostne pomoči;
da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju OPS Celje in PSS.
do drugih pravic in ugodnosti, ki jih doseže OPS Celje in PSS.

Dolžnosti člana so:





da deluje v skladu s programom in Statutom ter sklepi organov OPS Celje ter PSS;
da plačuje članarino;
da redno plačuje članarino, tudi v primeru, ko mu članarine ne obračuna delodajalec
da se opredeljuje do oblik in sredstev sindikalnega boja.

UPOKOJENI ČLAN
7. člen
Upokojeni član OPS Celje ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. Upokojeni član ima pravico:




do ugodnosti, ki jih doseže OPS Celje;
do koriščenja počitniških kapacitet v skladu s pravilnikom.
da kot sindikalni zaupnik v Svetu OPS Celje zastopa interese upokojenih članov, v
kolikor ti delujejo kot sindikalna skupina.

2. Dolžnosti upokojenega 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.
PRIDRUŽENI ČLAN
8. 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.

ČASTNI ČLAN
9. člen
Naziv častnega člana potrjuje Svet OPS Celje, na predlog člana, sindikalne skupine in sveta
OPS Celje. Častni član ima naslednje pravice in dolžnosti:
Častni član ima pravico:




da sodeluje pri aktivnostih OPS Celje, na katere je vabljen s strani OPS Celje;
do ugodnosti, ki jih doseže OPS;
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.
10. člen
Članstvo v OPS Celje in PSS preneha:
1. z izstopom na podlagi pisne izstopne izjave in vračilom članske izkaznice;
2. s črtanjem, zaradi neplačevanja članarine več kot 3 mesece.
V primeru bolniške ali porodniške odsotnosti ali v primeru redne ali izredne odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz nekrivdnih razlogov, je sindikalni zaupnik o odsotnosti člana dolžan
obvestiti OPS, OPS pa PSS.
3. z izključitvijo, če je član:




deloval v nasprotju s programskimi, statutarnimi akti ali drugimi akti OPS ali PSS;
protizakonito ravnal s sindikalnim premoženjem;
preprečeval drugim članom sodelovanje v sindikalnih aktivnostih, ki jih vodi OPS
Celje in PSS v skladu s Statutom OPS Celje in PSS in pravili;

Sklep o izključitvi ali črtanju sprejme Svet OPS Celje. Predlog o izključitvi ali črtanju lahko
poda Sindikalna skupina, Svet OPS Celje in Izvršni odbor OPS Celje. Zoper sklep se lahko
pritožita član ali predlagatelj na Skupščino OPS Celje. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
O ponovni včlanitvi izključenega člana odloča Svet OPS Celje. Zoper sklep se lahko pritožita
član ali predlagatelj na Skupščino OPS Celje. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
11. člen
Člani sindikata izražajo, oblikujejo, uveljavljajo in preverjajo različne posebne interese
članov.
Organi OPS Celje delujejo po načelu vzajemnosti in solidarnosti. Stališča, pomembna za vse
člane, se sprejemajo po načelu soglasja z upoštevanjem, da lahko manjšina svoje pravice
oziroma posebne interese uresničuje samostojno.

12. člen
Program in Statut ter sklepi organov OPS Celje so temeljne listine za organiziranje in
delovanje članov OPS Celje in so podlaga za sodelovanje z drugimi oblikami sindikalnega
organiziranja v Sloveniji in tujimi policijskimi sindikati.
13. člen
OPS Celje zagotavlja članom uresničevanje njihovih sindikalnih pravic v OPS Celje in
sindikalni organiziranosti v katero se OPS Celje poveže oziroma združuje.

III. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE OPS CELJE
14. člen
V OPS Celje so člani organizirani v sindikalne skupine, ki jih potrdi Svet OPS Celje.
Sindikalno skupino lahko sestavljajo člani OPS Celje ene ali več delovnih enot. Delovna
enota po tem statutu je ena notranje organizacijska enota (NOE), policijska enota (PE) ali
njihov dislociran del, ki ima v delodajalčevi organizaciji skupnega predstojnika. Mejni prehodi
se po tem statutu ne smatrajo za dislocirano enoto.
Sindikalno skupino lahko tvorijo tudi upokojeni člani, ki imajo svojega sindikalnega zaupnika.
Vsaka sindikalna skupina izvoli na neposrednih volitvah svojega sindikalnega zaupnika (v
nadaljevanju zaupnika). Sindikalni zaupnik je pooblaščen predstavnik članov OPS Celje za
stike s predstojniki sindikalne skupine.
Sindikalna skupina izraža in usklajuje interese članstva, daje pobude, predloge in zahteve v
zvezi z vprašanji, ki zadevajo sindikalno delovanje. Če v Sindikalni skupini ni zaupnika ali je
neaktiven, Svet OPS Celje skliče sestanek Sindikalne skupine, na katerem člani Sindikalne
skupine izvolijo novega sindikalnega zaupnika, oziroma ga do izvolitve imenuje Svet OPS
Celje.
Mandat sindikalnega zaupnika traja do izvolitve novega.
Naloge sindikalnega zaupnika so:








spremlja uresničevanje pravic članov Sindikalne skupine;
usmerja in svetuje članom pri uveljavljanju njihovih pravic;
obvešča člane o delu OPS Celje in PSS;
sklicuje sestanke Sindikalne skupine;
usklajuje interese članov v Sindikalni skupini;
pisno obvešča OPS Celje o delovanju Sindikalne skupine ter o interesih, pobudah,
predlogih in zahtevah članov;
obvešča OPS Celje ali organe PSS o kršitvah pravic iz dela in sindikalnih pravic
članov.

15. člen
Organi OPS Celje so:





Skupščina OPS;
Svet OPS;
Izvršni odbor OPS;
Nadzorni odbor OPS.
SKUPŠČINA
16. člen

Skupščina OPS Celje je najvišji organ OPS Celje. Skupščino sestavljajo:





člani Izvršnega odbora OPS Celje.
zaupniki sindikalnih skupin,
predstavniki članov sindikata iz sindikalnih skupin in sicer iz vsake sindikalne skupine
po en predstavnik na dopolnjenih 15 članov
predstavnik sindikalne skupine upokojenih članov, ne glede na tretjo alinejo.

Skupščino OPS Celje sklicuje Svet OPS Celje praviloma enkrat letno oziroma na pobudo
20% članstva.
O sklicu Skupščine se obvesti vse člane OPS Celje najmanj 15 dni prej. Zasedanja se lahko
udeležijo in sodelujejo pri delu skupščine vendar brez pravice glasovanja.
17. člen
Skupščina in izredna skupščina OPS Celje imata naslednje pristojnosti:






sprejemata programske usmeritve OPS Celje;
sprejemata poročila o delu OPS Celje;
sprejemata Statut OPS Celje in njegove spremembe ter dopolnitve;
volita in razrešujeta predsednika OPS Celje, ki je član Sveta OPS Celje in IO OPS
Celje;
obravnavata vprašanja pomembna za člane OPS Celje in sprejemata izvedbene
usmeritve.
18. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotno polovica predstavnikov sindikalnih skupin. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje navadna večina prisotnih predstavnikov.
Če skupščina ni sklepčna, se ponovno skliče v petnajstih dneh.
Volilna opravila opravlja skupščina s tajnim glasovanjem. Sklepi se sprejemajo s tajnim ali
javnim glasovanjem.

SVET OPS
19. člen
Svet je najvišji organ med skupščinama.
Sestavljajo ga:




sindikalni zaupniki sindikalnih skupin OPS Celje;
izvršni odbor OPS Celje;
predsednik nadzornega odbora.

Sindikalnega zaupnika lahko v Svetu s pooblastilom polnopravno nadomešča drugi član
sindikalne skupine.
Svet sklicuje predsednik OPS Celje po potrebi ali na pobudo posameznih članov Sveta. Svet
je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica njegovih članov, odločitve pa so sprejete, če
zanjo glasuje več kot polovica navzočih članov.

20. člen
Svet območnega policijskega sindikata je najvišji stalni organ OPS Celje med dvema
skupščinama.
Svet ima toliko članov, kolikor je sindikalnih skupin. Člani sveta so tudi člani IO in predsednik
nadzornega odbora.
21. člen
Predsednik OPS Celje zastopa in predstavlja območni policijski sindikat, vodi in usklajuje
delo Sveta OPS Celje ter izvršuje sklepe Skupščine in Sveta OPS Celje.
22. člen
Svet OPS Celje ima naslednje naloge:










sprejema stavkovna pravila OPS Celje;
obravnava splošna in skupna vprašanja, pomembna za vse člane in oblikuje stališča
do teh vprašanj;
oblikuje skupno podlago za pogajanja in daje pooblastila članom IO OPS Celje za
neposredna pogajanja ob sklepanju kolektivnih pogodb in drugih dogovorov in
sporazumov;
organizira razne oblike pritiska, vključno s stavko in drugimi oblikami sindikalnega
boja;
spodbuja aktivnosti in ukrepe za varovanje delovnega okolja;
skrbi za varnost osebnostne in delovne nedotakljivosti sindikalnih delavcev in jo
izvaja;
sprejeme tekoči letni finančni načrt in zaključni račun;
imenuje in razrešuje člane delovnih teles;
na predlog predsednika OPS Celje imenuje in razrešuje podpredsednika OPS Celje,
sekretarja OPS Celje in člane Izvršnega odbora;









je pooblaščen predlagatelj za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, delovnim
sodiščem oz. rednim sodiščem;
voli nadzorni odbor OPS Celje;
določa naloge članom Sveta OPS Celje;
ustanavlja stalna ali začasna delovna telesa in imenuje njihovo sestavo;
odloča o ustanavljanju podjetij in drugih oblik delovne in poslovne organiziranosti
OPS Celje;
sprejema statutarno izvedbene akte OPS Celje in poslovnik Sveta OPS Celje;
določa višino članarine za OPS Celje.
IZVRŠNI ODBOR
23. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ OPS Celje. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik,
sekretar OPS Celje ter največ dva voljena člana.
Izvršni odbor ima predvsem naslednje naloge:













uresničuje glavne cilje iz tega statuta, programske usmeritve OPS Celje in izvaja
program dela OPS Celje;
pripravlja in izvaja odločitve Sveta OPS Celje;
sprejema sklepa skladno s stališči Sveta OPS Celje;
organizira in usklajuje delo organov OPS Celje in njihovih delovnih teles;
organizira finančno poslovanje;
spremlja izvajanje sodelovanja med OPS Celje in PSS;
spremlja in usmerja delovanja v OPS Celje, zagotavlja kadrovsko zasedenost in
predlaga nujne kadrovske spremembe v OPS Celje;
ustanavlja oblike delovne in poslovne organiziranosti OPS Celje v skladu z
odločitvami Sveta OPS Celje;
zastopa člane OPS Celje v delovno pravnih sporih;
skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s statutom OPS Celje in razlaga Statut
OPS Celje;
skrbi za obveščanje članstva v OPS Celje in javnosti;
odloča o upravičenosti brezplačnega pravnega zastopanja iz 6. člena Statuta.

Delo izvršnega odbora vodi predsednik OPS Celje. Predsednik, podpredsednik in sekretar
OPS Celje ter člani izvršnega odbora so pooblaščeni predstavniki OPS Celje za stike s
predstojnikom PU Celje na ravni delovanja OPS Celje in sindikalnih skupin.
NADZORNI ODBOR
24. člen

Nadzorni odbor OPS Celje nadzoruje:





finančno poslovanje OPS Celje;
analizira politiko financiranja in finančno materialnega poslovanja OPS Celje;
zagotavlja in preverja ali je poraba finančnih sredstev po finančnem načrtu skladna s
sklepi Sveta OPS Celje;
pregleduje zaključni račun.

Seznanja Svet OPS Celje s svojimi ugotovitvami ter predlaga ukrepe. Nadzorni odbor je
dolžan najmanj 2 x letno poročati o ugotovitvah Svetu OPS Celje.
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
IV. MANDAT
25. člen
Mandat v OPS je posebno pooblastilo voljenega ali imenovanega posameznika, da zastopa
člane OPS v mejah s Statutom določenimi pristojnostmi.
V OPS imajo mandat iz prvega odstavka tega člena predsednik, podpredsednik, sekretar
OPS ter voljeni člani izvršnega odbora OPS.
Mandat članov stalnih organov v OPS Celje in nosilcev funkcij traja štiri leta, z možnostjo
ponavljanja, verificira pa se z oceno dela in glasovanjem o nezaupnici v organih, ki jih volijo,
potrjuje ali imenujejo.
26. člen
Kandidatura za predsednika OPS mora vsebovati tudi predlog programske usmeritve za
mandatno obdobje. Predsednika OPS voli skupščina OPS.
Predsednik OPS Celje predlaga Svetu OPS Celje v imenovanje podpredsednika, sekretarja
in člane Izvršnega odbora OPS Celje. Iz iste sindikalne skupine lahko predlaga samo enega
člana. Predsednik OPS lahko predlaga Svetu OPS razrešitev članov izvršnega odbora.
Predsednik OPS je osebno odgovoren za delovanje izvršnega odbora in za uresničevanje
sprejetih usmeritev, stališč in sklepov skupščine ali Sveta OPS.
Sekretar OPS skrbi za kontinuiteto delovanja organizacije. Osebno je odgovoren za
pravočasno delovanje organov OPS, za njihovo povezavo s sindikalnimi skupinami, za
tekoče usklajeno delo sedeža OPS ter za organizacijo strokovne in tehnične dejavnosti
organov OPS.
Predsednik, podpredsednik in sekretar OPS predstavljajo OPS v javnosti. Svoja pooblastila
lahko izjemoma in za konkreten primer prenesejo na voljene člane izvršnega odbora.
Imenovane nosilce funkcij in člane organov delovnih teles se lahko razreši v naslednjih
primerih:




če je prenehala potreba za funkcijo oziroma delo, ki ga opravljajo;
če izvršni odbor ugotovi, da dela ne opravljajo oziroma ga opravljajo nestrokovno in v
nasprotju s cilji OPS;
če sami zaprosijo za razrešitev.

Nosilec funkcije je za svoje delo odgovoren organu, ki ga voli oziroma imenuje ter članom
OPS.

V. FINANCIRANJE
27. člen
Sredstva za uresničevanje programskega dela in finančnega načrta OPS Celje se zagotavlja
iz sindikalne članarine in drugih virov, skladno s pravilnikom o financiranju in finančno
materialnem poslovanju v OPS Celje.
28. člen
Članarina za člane OPS Celje je določena v Pravilniku o članstvu. V primeru, ko Svet OPS
spreminja članarino, mora za spremembo članarine glasovati najmanj dve tretjine članov
Sveta OPS Celje.
Obračun članarine izvaja strokovna služba PU Celje pri izplačilu plače.

29. člen
OPS Celje lahko za uresničevanje svojih interesov in ciljev ustanavlja podjetja in druge oblike
delovne in poslovne organiziranosti.
VI. OBVEŠČANJE
30. člen
Organi OPS Celje delujejo javno in morajo obveščati članstvo o svojem delovanju.

VII. ZNAKI IN ODLIČJA
31. člen
Emblem OPS, znake, žige, odličja, priznanja in nagrade določi Svet OPS s posebnim
pravilnikom.
Organi OPS podeljujejo odličja in priznanja posameznikom in organizacijam.
VIII. PRAVNA OSEBA
32. člen
OPS Celje je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti po tem Statutu in ima
svoj žig in poslovni račun. Sedež OPS Celje je v Celju, Ljubljanska 12.

IX. PRENEHANJE DELOVANJA OPS CELJE
33. člen

OPS Celje preneha delovati:



po zakonu ali
po volji članov s sklepom skupščine.
34. člen

Po samem zakonu delovanje OPS Celje, če dejansko preneha delovati ali če s svojim
delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali
vzpodbuja k narodni, verski, rasni in drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno,
versko in drugo sovraštvo in nestrpnost, oziroma vzpodbuja k nasilju in vojni.
Prenehanje OPS Celje po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.
35. člen
Po volji članov preneha delovanje OPS Celje na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme
skupščina OPS Celje z dvotretjinsko večino.
S poravnavo vseh obveznosti se premoženje OPS Celje prenese na sindikalne skupine oz.
njihove člane, proporcionalno glede na število članstva, na dan prenehanja delovanja.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu skupščine iz 1. odstavka tega člena mora pooblaščeni predstavnik OPS Celje v 30
dneh pisno obvestiti upravni organ, ki je OPS Celje registriral.
OPS Celje mora k sklepu predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi sindikata iz katerega je
razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev ter njihova
vrnitev proračunu ter prenos premoženja sindikata na sindikalne skupine oz. njihove člane.
Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju OPS Celje na oglasni deski organa. Vsi
upniki lahko obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do OPS Celje, v roku 30
dni od dneva objave.

X. EVIDENCE OPS CELJE
36. člen
OPS Celje vodi za svoje potrebe evidenco članov OPS Celje.
Evidenca članov zajema naslednje podatke:




osebno ime;
enotno matično številko;
davčno številko;





naslov prebivališča (stalno/začasno);
članstvo v OPS in sindikalni skupini;
številka člana.

OPS Celje je dolžan Policijskemu sindikatu Slovenije sproti sporočati spremembe, ki so
pomembne za tekoče vodenje evidence članstva.
OPS Celje lahko osebne podatke članov uporablja samo za potrebe delovanja OPS Celje in
PSS.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Statut in spremembe statuta so sprejete, ko jih sprejme z večino glasov vseh predstavnikov,
Skupščina Območnega policijskega sindikata Celje.
38. člen
V roku šestih mesecev je potrebno na podlagi teh sprememb in dopolnitev statuta uskladiti
pravilnike OPS Celje. Do takrat veljajo pravilniki, ki so bili sprejeti do teh sprememb in
dopolnitev statuta OPS Celje.
Statut in njegove spremembe začnejo veljati na dan sprejema.
Mitja Tavčer
PREDSEDNIK OPS CELJE

