STATUT
OBMOČNEGA POLICIJSKEGA SINDIKATA
GORENJSKE
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I. TEMELJNA NAČELA
1. člen
Območni policijski Sindikat Gorenjske (v nadaljevanju: OPS) je samostojna, prostovoljna,
nestrankarska, interesna dejavnost praviloma uslužbencev Policijske uprave Kranj.
OPS deluje po načelih solidarnosti in vzajemnosti. Manjšina sme svoje posebne interese
oziroma pravice uveljavljati samostojno, vendar ne v nasprotju s predpisi in programskimi
odločitvami OPS.
OPS lahko zaradi večje socialne in materialne varnosti ter svobodnega sindikalnega
delovanja na osnovi interesa članstva sodeluje z drugimi sindikalnimi organizacijami v
Republiki Sloveniji in sindikati sorodnih dejavnosti v drugih državah ter z mednarodnimi
sindikalnimi združenji.
OPS je organizacijsko in funkcionalno povezan v konfederacijo območnih policijskih
sindikatov Policijski sindikat Slovenije (v nadaljevanju: PSS) v okviru katerega člani
uveljavljajo in zastopajo specifične interese na vseh ravneh sindikalne organiziranosti
skladno s Statutom PSS. Če organiziranost in delovanje OPS ni skladna s Statutom PSS, se
do uskladitve določb tega statuta uporabljajo neposredno določbe Statuta PSS. O
drugačnem povezovanju OPS odloča Skupščina OPS z dvotretjinsko večino vseh glasov.
V statutu opredeljeni izrazi, ki obravnavajo vse oblike članstva in funkcij, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
OPS bo z vsemi oblikami sindikalnega delovanja varoval socialne, ekonomske in strokovne
interese članstva in je:
- samostojni nosilec odločitev in akcij pri zaščiti delavcev in članov OPS;
- demokratičen prostor za izražanje posameznih in posebnih interesov članstva v OPS;
- oblikuje in uveljavlja interese članov OPS;
- ponudnik počitniške dejavnosti za svoje članstvo in drugih ugodnosti članstva.

3. člen
Ime sindikata je »Območni policijski sindikat Gorenjske«. Skrajšano ime je »OPS
Gorenjske«.
Sedež in naslov OPS je v Kranju, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj. Sedež OPS se lahko z
odločitvijo članov Sveta OPS prestavi tudi na drugo lokacijo.
OPS je pravna oseba zasebnega prava. Ima svoj žig in poslovni transakcijski račun.
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4. člen
Embleme OPS, znake, žige, odličja, priznanja in nagrade določi Svet OPS s posebnim
pravilnikom.
Organi OPS podeljujejo odličja in priznanja posameznikom in organizacijam.

II. ČLANSTVO
5. člen
Član OPS lahko postane vsak uslužbenec Policije, ki prostovoljno podpiše pristopno izjavo in
sprejema pravice in dolžnosti člana, program in Statut OPS ter Statut PSS.

6. člen
Pravice člana so:
- da sodeluje s predlogi in pobudami pri oblikovanju, sprejemanju in uveljavljanju sindikalne
politike;
- da deluje v organih sindikata za uresničevanje svojih in skupinskih interesov;
- da voli in je voljen v organe sindikata;
- do pravne pomoči in zaščite pri uveljavljanju pravic in interesov na podlagi dela in iz
delovnega razmerja;
- pravice do materialne in drugih oblik solidarne pomoči v primeru ekonomske, socialne in
zdravstvene ogroženosti;
- ima vse druge pravice, ki izhajajo iz tega statuta.
Ugodnosti člana so:
- solidarnostna pomoč iz solidarnostnih skladov;
- pravna zaščita iz naslova pravic iz dela;
- koriščenje posebnih ugodnosti za člane sindikata;
- koriščenje počitniških kapacitet OPS.

7. člen
Dolžnosti člana so:
- da deluje v skladu s tem statutom in Statutom PSS;
- da deluje v skladu s programom in sklepi OPS;
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- sodelovati v akcijah, ki jih organizira OPS;
- da se opredeljuje do oblike in sredstev sindikalnega boja;
- da redno plačuje članarino.

8. člen
Članstvo v OPS Gorenjske preneha:
1. Z izstopom na podlagi izstopne izjave ter priložene članske izkaznice.
2. S prenehanjem delovnega razmerja v Policiji, razen v primeru, kadar delovno razmerje
preneha brez njegove privolitve in naprej plačuje članarino.
3. Z izključitvijo, če je član:
- deloval v nasprotju s programom in tem statutom,
- nezakonito ravnal s sindikalnim premoženjem,
- preprečeval drugim članom delovanje v sindikatu ali sodelovanje v stavki, ki jo je vodil
sindikat v skladu s stavkovnimi pravili,
- ni plačeval članarine.
Predlog o izključitvi lahko poda sindikalna skupina ali organ OPS.
O izključitvi člana sindikata odloči Svet OPS Gorenjske. Sklep je veljaven in nastopi takoj, če
zanj glasuje več kot polovica članov sveta OPS Gorenjske. Izključitev je utemeljena, če je
izpolnjen vsaj en izmed razlogov za izključitev.
Izključeni član ima pravico podati ugovor na Skupščino OPS. Odločitev skupščine je
dokončna.

III. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
9. člen
OPS praviloma sestavljajo uslužbenci Policijske uprave Kranj, ki se prostovoljno združujejo v
sindikalne skupine po policijskih postajah (teritorialno načelo) ali pa v okviru stroke oziroma
dela, ki ga opravljajo (funkcionalno načelo).

IV. SINDIKALNA SKUPINA
10. člen
Sindikalna skupina je oblika organiziranja in metoda delovanja članov sindikata. Ustanovijo jo
člani OPS ene ali več enot Policijske uprave Kranj.
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Sindikalna skupina je del OPS.

11. člen
Sindikalna skupina izraža in usklajuje interese članstva in daje pobude, predloge in zahteve
organom OPS, v zvezi z vprašanji, ki zadevajo delovnopravni in socialni položaj ter druge
interese članov.

12. člen
Sindikalna skupina izmed svojih članov na neposrednih javnih ali tajnih volitvah izvoli svojega
sindikalnega zaupnika (v nadaljnjem besedilu: zaupnik). Zaupnik je izvoljen, če zanj glasuje
večina članov sindikalne skupine.
Če v sindikalni skupini ni zaupnika, ga lahko začasno – do izvolitve, imenuje Svet OPS.
Svet OPS Gorenjske lahko začasno - do izvolitve novega, zamenja zaupnika z drugim, če je
neaktiven.
Sindikalni zaupnik vodi delo sindikalne skupine, zbira pobude, predloge, ki izražajo interese
članstva in sodeluje v razgovorih z vodilnimi delavci.
Sindikalni zaupnik vodi seznam članstva sindikalne skupine in o vseh spremembah sproti
obvešča OPS.
Zaupnik je dolžan seznanjati člane sindikalne skupine s sklepi, stališči, programom in drugimi
akti OPS ter obvestili PSS.
Delo zaupnika lahko ob njegovi odsotnosti opravlja tudi drug član sindikalne skupine, ki ga
zaupnik pisno pooblasti. Na podlagi pooblastila se lahko udeležuje tudi sej organov OPS.

13. člen
Sindikalna skupina izmed svojih članov lahko izvoli druge organe, za katere meni, da so
potrebni za nemoteno delovanje.

14. člen
Sindikalni zaupnik je član Sveta OPS.

V. ORGANI OPS
15. člen
Organi OPS so:
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- Skupščina OPS,
- Svet OPS,
- Izvršni odbor OPS,
- Nadzorni odbor OPS.

VI. SKUPŠČINA OPS
16. člen
Skupščina je najvišji organ OPS. Redna skupščina se skliče enkrat letno, najkasneje v
mesecu februarju. Izredna skupščina se skliče po potrebi.
Skupščino skliče Svet OPS samostojno, oziroma jo mora sklicati na pisno pobudo najmanj
ene tretjine vseh članov OPS.

17. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani OPS. Delo Skupščine OPS je javno. Na sklicu Skupščine
OPS predstavljajo člane in imajo volilno ter glasovalno pravico zaupniki sindikalnih skupin in
dodatni delegati:
- sindikalna skupina, ki ima 10 ali več članov, ima enega dodatnega delegata,
- sindikalna skupina, ki ima 20 ali več članov, ima dva dodatna delegata,
- sindikalna skupina, ki ima 30 ali več članov, ima tri dodatne delegate.
Delegate imenuje zaupnik sindikalne skupine najmanj 15 dni pred sklicem skupščine. Lahko
imenuje tudi njihove namestnike.
Sindikalno skupino, ki na dan sklica Skupščine OPS nima sindikalnega zaupnika, na
Skupščini OPS lahko zastopa član sindikalne skupine, kateri pridobi pisno pooblastilo več kot
polovice članov sindikalne skupine.
Poleg predstavnikov članov OPS imajo volilno in glasovalno pravico na Skupščini OPS še:
- predsednik OPS,
- podpredsednik OPS,
- člani Izvršnega odbora OPS.

18. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov.
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Sklepi skupščine so sprejeti, če so izglasovani z večino prisotnih delegatov.
Če skupščina ni sklepčna, se skliče ponovno najkasneje v 30 dneh.

19. člen
Skupščina sprejme poslovnik o svojem delu. Volitve organov in nosilcev funkcije se opravijo
na neposrednih volitvah z javnim ali tajnim glasovanjem, ostali sklepi pa se sprejemajo z
javnim glasovanjem.
Zasedanje skupščine, na kateri potekajo volitve in se skliče vsako četrto leto, do izvolitve
delovnega predsedstva vodi predsednik OPS. Nato skupščina sprejme poslovnik in izvoli
delovno predsedstvo, ki prevzame vodenje skupščine.
Skupščino v mandatnem obdobju vodi predsednik OPS.
O sklicu skupščine se obvesti vse člane OPS najmanj 15 dni pred sklicem. Vsak član OPS
se lahko udeleži in sodeluje pri delu skupščine.

20. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
- sprejme poslovnik o svojem delu;
- sprejme Statut OPS in njegove spremembe;
- sprejme program dela OPS;
- sprejme poročilo o delu OPS;
- odloča o višini članarine;
- izvoli predsednika OPS;
- izvoli člane Nadzornega odbora OPS;
- obravnava vprašanja pomembna za člane OPS, pritožbe na sklepe drugih organov OPS in
sprejema izvedbene usmeritve.

VII. SVET OPS
21. člen
Svet OPS je najvišji stalni organ med skupščinama. Svet OPS vodi predsednik OPS.
Sestavljajo ga:
- predsednik in podpredsednik OPS,
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- člani Izvršnega odbora OPS,
- sindikalni zaupniki.
Sindikalnega zaupnika sindikalne skupine lahko v Svetu OPS polnopravno nadomešča drug
član sindikalne skupine s pisnim pooblastilom sindikalnega zaupnika.
Svet OPS sklicuje predsednik OPS po potrebi ali na pobudo najmanj petih članov Sveta
OPS, oziroma ga mora sklicati na pisno zahtevo dveh sindikalnih skupin.
Predsednika OPS v njegovi odsotnosti polnopravno nadomešča podpredsednik OPS.
Svet OPS je sklepčen, če je navzočih več kot polovica njegovih članov. Odločitve so
sprejete, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Seje Sveta OPS so praviloma javne – razen, ko člani Sveta OPS s sklepom določijo
drugače.

22. člen
Svet OPS ima naslednje naloge:
- sprejema stavkovna pravila OPS;
- obravnava vprašanja, pomembna za članstvo, oblikuje stališča do družbenih vprašanj ter
usklajuje in usmerja aktivnosti znotraj OPS;
- oblikuje predloge za pogajanja in sklepanja kolektivnih pogodb;
- sklepa o začetku in trajanju ter vsebini in obliki sindikalnega pritiska, vključno s splošno
stavko;
- sprejema finančna poročila in finančne načrte OPS;
- določa naloge članom sveta OPS;
- voli in razreši člane Izvršnega odbora OPS na predlog predsednika OPS;
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- če v sindikalni skupini ni zaupnika, ga lahko za določen čas – do izvolitve, imenuje;
- za določen čas - do izvolitve novega, zamenja sindikalnega zaupnika z drugim, če je
neaktiven;
- ustanavlja stalna in začasna delovna telesa in imenuje njihovo sestavo;
- sprejema pravilnike OPS in poslovnik Sveta OPS;
- sklepa o podelitvi zahval, plaket, nagrad in pisnih priznanj OPS in podaja predloge PSS;
- z dvotretjinsko večino glasov sprejema razlago statuta.
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VIII. IZVRŠNI ODBOR
23. člen
Izvršni odbor OPS sestavljajo:
- predsednik OPS,
- podpredsednik OPS,
- sekretar OPS,
- člani.

24. člen
Naloge Izvršnega odbora OPS:
- uresničuje glavne cilje OPS iz tega statuta, programske usmeritve OPS in izvaja program
dela OPS;
- pripravlja predloge in izvaja odločitve Sveta OPS;
- sprejema sklepe skladno s pravili OPS,
- organizira in usklajuje delo organov OPS in njihovih delovnih teles;
- izvaja finančno poslovanje OPS;
- spremlja izvajanje kolektivnih pogodb in pogodb med PSS in delodajalcem;
- sprejema stališča do predpisov in drugih aktov, ki zadevajo interese članstva;
- spremlja varnost osebnostne in delovne nedotakljivosti sindikalnih delavcev in jo izvaja;
- odloča o delovnem povezovanju OPS z drugimi sindikati;
- spremlja in usmerja delovanje v sindikalnih skupinah, zagotavlja temeljno kadrovsko
zasedenost in predlaga nujne kadrovske spremembe v njih;
- zastopa člane OPS v delovnopravnih sporih;
- skrbi za usklajenost sindikalnega delovanja s tem statutom,
- skrbi za obveščanje članstva in javnosti;
- odloča o upravičenosti brezplačnega pravnega zastopanja članov OPS Gorenjske,
- nudi pomoč članstvu pri uveljavljanju pravic iz naslova pravne pomoči PSS in solidarnostne
pomoči PSS;
- skrbi za premoženje OPS in z njim upravlja kot dober gospodar.

9

Delo Izvršnega odbora vodi predsednik OPS, oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik
OPS.
Predsednik in podpredsednik OPS sta pooblaščena predstavnika OPS za stike z javnostjo, s
predstojnikom Policije, vodstvom Policijske uprave Kranj in vodstvi policijskih enot na
območju Policijske uprave Kranj. Svoji pooblastili lahko izjemoma in za konkreten primer
preneseta na druge člane Izvršnega odbora OPS Gorenjske.
Seje Izvršnega odbora OPS niso javne.

IX. NADZORNI ODBOR
25. člen
Nadzorni odbor OPS (v nadaljevanju: NO) nadzoruje finančno poslovanje OPS. O
ugotovitvah seznani Svet OPS in Skupščino OPS ter predlaga ukrepe.
NO šteje tri člane, kateri med seboj izvolijo predsednika. Član NO ne more biti član Izvršnega
odbora OPS ali Sveta OPS. Predsednik NO ima pravico sodelovati pri delu vseh organov
OPS, vendar nima glasovalne pravice. NO je za svoje delo odgovoren Skupščini OPS.

X. MANDAT
26. člen
Mandat v OPS je posebno pooblastilo voljenega in imenovanega posameznika, da zastopa
člane OPS v mejah s statutom določenimi pristojnostmi.
V OPS ima mandat iz prvega odstavka tega člena predsednik in podpredsednik OPS. V
primeru, da ima OPS izvoljenega tudi sekretarja OPS, enak status pripada tudi sekretarju.
Mandat voljenemu sindikalnemu zaupniku v sindikalni skupini, članom NO in predsedniku
OPS traja štiri leta oziroma do izvolitve drugih nosilcev funkcij organov z možnostjo
ponavljanja.
Funkcija podpredsednika OPS in članov Izvršnega odbora OPS preneha z izvolitvijo
predsednika OPS ali z njihovo razrešitvijo.

XI. ZAŠČITA SINDIKALNEGA ZAUPNIKA
27. člen
OPS varuje zaupnika z vsemi oblikami sindikalnega delovanja, z nudenjem brezplačne
pravne pomoči in z denarno ali drugo pomočjo v primeru, če mu preneha delovno razmerje,
zaradi opravljanja sindikalnih nalog.
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XII. NEZDRUŽLJIVOST FUNKCIJ
28. člen
Zaupniki in ostali funkcionarji v OPS Gorenjske ne smejo biti člani drugega sindikata v Policiji
ali MNZ, niti člani ali funkcionarji ali predstavniki upravnega, statutarnega ali nadzornega
organa v organizaciji, ki ne deluje v interesu OPS ali PSS.
Če član iz prejšnjega odstavka po pozivu ne poda izjave, ali se ugotovi, da jo je kršil, ga Svet
OPS izključi iz članstva.

XIII. FINANCIRANJE IN FINANČNO POSLOVANJE OPS
29. člen
OPS financira svojo dejavnost iz članarin in drugih prihodkov. Finančna sredstva se
uporabljajo za pokrivanje stroškov delovanja OPS in drugih potreb članstva.
Podrobnejša določila o plačevanju, zbiranju, delitvi in porabi sredstev se opredelijo s
pravilnikom o financiranju in finančnem poslovanju.
OPS za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco
stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju OPS.

XIV. OBVEŠČANJE
30. člen
Delovanje OPS je javno.
Organi OPS so dolžni obveščati člane o svojem delu. Nosilci funkcij na vseh ravneh
delovanja OPS so dolžni obvestila posredovati članom, jih nanj opozoriti in jih pojasnjevati.

XV. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE
31. člen
OPS preneha delovati:
- po zakonu ali
- po volji članov s sklepom Skupščine OPS.

32. člen
Po samem zakonu delovanje OPS preneha, če dejansko preneha delovati ali če s svojim
delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali
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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 po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo.

33. člen
Po volji članov preneha delovanje OPS na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme
Skupščina OPS z dvotretjinsko večino.
S poravnavo vseh obveznosti se premoženje OPS prenese na PSS ali na drugo pravno
osebo zasebnega prava, ki je organizirana v interesu zaposlenih v Policiji, skladno s sklepom
Skupščine OPS.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu iz prvega odstavka tega člena mora pooblaščeni predstavnik OPS v 30 dneh pisno
obvestiti upravni organ, ki je OPS registriral.
OPS mora k sklepu predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi, iz katerega je razviden
obseg sredstev, način poravnave obveznosti, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev
proračunu ter prenos premoženja na drugo pravno osebo iz drugega odstavka tega člena.
Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju OPS na oglasni deski organa. Vsi upniki
lahko obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do OPS, v roku 30 dni od dneva
objave.

34. člen
Statut OPS in njegove spremembe začnejo veljati na dan sprejema.
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut OPS, ki je bil sprejet 30.6.1998 in
dopolnjen 15.2.2013.
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov, ki so v nasprotju s
tem statutom.

Sprejela Skupščina OPS, dne 27.3.2017.

Miro VOLMAJER l.r.
PREDSEDNIK OPS
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