Na podlagi 22. člena Statuta OPS Celje je Svet OPS Celje dne 29.10.2012 sprejel:

PRAVILNIK O ČLANSKI IZKAZNICI OPS CELJE
1. člen
Članska izkaznica Območnega policijskega sindikata Celje (v nadaljevanju: OPS Celje) je
osebna listina, s katero se dokazuje članstvo v OPS Celje.
2. člen
Izraz član v tem pravilniku je nevtralen in velja za članstvo OPS Celje tako za ženske kot
moške člane.
3. člen
Posameznik izroči pristopno izjavo sindikalnemu zaupniku oziroma jo pošlje na sedež OPS
Celje. Sekretar OPS Celje pristojni službi za obračun plač posreduje podatke o članu. Član
OPS Celje pridobi pravico do članske izkaznice v roku 30 dni od plačila članarine, v kolikor
zanjo zaprosi.
4. člen
Član OPS Celje uporablja izkaznico v primerih, ko uveljavlja pravice ali dolžnosti opredeljene
v Statutu OPS Celje in na podlagi pravilnikov ter sklepov Sveta OPS Celje.
5. člen
Članske izkaznice ni dovoljeno posojati ali z njo nečlanu omogočiti pravice in ugodnosti, ki
pripadajo članom OPS Celje.
6. člen
V primeru izgube ali uničenja članske izkaznice, lahko član preko sekretarja OPS Celje
pismeno zaprosi za novo.
7. člen
S prenehanjem članstva prenehajo pravice do uporabe članske izkaznice in se mora vrniti
OPS Celje. Član mora o pogrešitvi ali uničenju članske izkaznice napisati Izjavo o pogrešitvi
ali uničenju članske izkaznice.
Če bivši član izkaznice ne odda z izstopno izjavo ga sekretar OPS Celje pisno pozove, da to
stori v roku 15 dni. V kolikor bivši član izkaznico OPS Celje kljub prenehanju članstva še
vedno uporablja, ga na to OPS pisno opozori. Pisno opozorilo vsebuje tudi opozorilo, da
lahko OPS proti bivšemu članu uvede postopek v civilnem pravu.

8. člen
Izkaznica OPS Celje je v velikosti osebne izkaznice. Na izkaznici so navedeni naslednji
podatki: − priimek − ime − EMŠO − davčna številka člana − oblika članstva. Na levi strani
izkaznice je fotografija člana. Članska izkaznica je priloga pravilnika.
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