SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
SIFARM

STATUT

Oktober 2014

Na osnovi določb 76. člena Ustave Republike Slovenije magistri farmacije (v nadaljevanju farmacevti)
Slovenije ustanovijo, delujejo in se včlanjujejo v poklicni sindikat, zato so na ustanovni konferenci v
Ljubljani, dne 15.1.2000 sprejeli ter na letni konferenci 13.12.2012 spremenili in dopolnili

STATUT

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Sindikat farmacevtov Slovenije so ustanovili farmacevti v Republiki Sloveniji v skladu s svobodno
odločitvijo. Sindikat je enovita, poklicna, samostojna, nestrankarska, interesna organizacija, ne oziraje
se na politično, versko ali nacionalno pripadnost ali kakršnokoli drugo prepričanje, da bodo lahko v
njem farmacevti Slovenije na organiziran način izražali in uresničevali svoje interese ter uveljavljali,
varovali in izboljševali svoj ekonomski in socialni položaj ter pravice.
2. člen
V sindikat farmacevtov se lahko včlanjujejo vsi farmacevti, ki so v delovnem razmerju v zavodih,
ustanovah, državnih organih in drugih organizacijah, pri osebah, ki opravljajo samostojno dejavnost ali
jo opravljajo sami, prav tako pa tudi upokojeni farmacevti in začasno brezposelni farmacevti.
3. člen
Farmacevti se včlanjujejo v sindikat za doseganje naslednjih ciljev:
- varovanje in izboljševanje družbeno-ekonomskega in socialnega položaja ter pravic
farmacevtov na organiziran način
- prizadevanje za ustrezno vrednotenje dela farmacevtov
- skrb za ustrezen razvoj stroke in njenega ugleda
- sklepanje kolektivnih pogodb z možnostjo vplivanja na obseg pravic delavcev s poudarkom na
oblikovanju in sklenitvi lastne kolektivne pogodbe ter nadziranje uveljavljanja veljavne
kolektivne pogodbe
- sodelovanje in vplivanje na oblikovanje zakonodaje, ki ureja področje farmacevtske stroke in
splošnih pogojev za delo
- razvijanje soodločanja farmacevtov na vseh področjih dela in življenja
- varovanje pravic in njihovo zagotavljanje z vsemi oblikami sindikalnega boja, tudi s stavko
- razvijanje vzajemnosti in solidarnosti med člani
- sodelovanje z drugimi sindikati
- skrb za svoje obveščanje in obveščanje javnosti
- pomoč članom pri njihovem uresničevanju pravic
- izvajanje pooblastil, ki jih sindikatu daje zakonodaja in drugi predpisi
- uresničevanje drugih skupnih interesov in nalog
4. člen
Ime sindikata je SIFARM - Sindikat farmacevtov Slovenije.
Skrajšano ime sindikata je: SIFARM.
Sedež sindikata: Konfederacija Pergam Dom grafike – Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljana.
Sindikat ima okrogel pečat z vsebino: Sindikat farmacevtov Slovenije, v sredini pa kratico SIFARM.
Pečat ima v premeru 3 cm.

Sindikat ima znak in sicer stilizirana tehtnica in kača.
Sindikat je pravna oseba.
Sindikat je član Konfederacije Pergam skladno s pravicami in obveznostmi konfederalne pogodbe.

II. VČLANJEVANJE
5. člen
V sindikat se včlanjujejo farmacevti na podlagi pisne izjave, da želijo postati člani. Člani prejmejo
člansko izkaznico.
Obveznost članov je, da sprejmejo statut in plačujejo članarino.
Izjemoma, ne glede na poklic, se lahko včlanijo v sindikat farmacevtov Sifarm delavci drugih poklicev, ki
za Sifarm poklicno ali po pogodbi opravljajo naloge, pomembne za delovanje sindikata (npr.
administrativne, pravno računovodske, finančne, itd.).
6. člen
Član ima pravico:
- da demokratično uveljavlja svoje zahteve in interese,
- da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju programa, statuta in drugih listin ter politike
SIFARM-a,
- da voli in je voljen v organe SIFARM-a,
- do brezplačne pravne pomoči (pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz delovnih razmerij),
- do strokovnega izobraževanja in usposabljanja, če je sindikalni zaupnik,
- sodelovati v rekreativnih, športnih in kulturnih dejavnostih in
- do drugih ugodnosti v okviru sindikata.
Član pridobi vse pravice iz prejšnjega odstavka takoj po včlanitvi in ko začne plačevati članarino, razen
pravice do brezplačne pravne pomoči, ki jo pridobi šele po 6 mesecih od včlanitve in plačevanja
članarine.
7. člen
Članstvo v sindikatu preneha:
- z izstopom na podlagi pisne izjave,
- s črtanjem iz članstva, če zaradi neupravičenih razlogov ne plačuje članarine,
- z izključitvijo, če grobo krši določila statuta, če deluje v nasprotju s sklepi sindikata ali deluje
proti ciljem, ki so navedeni v statutu, če je zaradi svojega spornega ravnanja škodoval
interesom in ugledu sindikata, če je ravnal v škodo sindikalnega premoženja ali če je drugim
članom preprečeval sodelovanje v stavki, ki jo je organiziral sindikat.
Sklep o črtanju iz članstva in izključitvi sprejme predsednik SIFARM-a na podlagi predloga, podanega s
strani odbora osnovne enote sindikata ali s strani posameznega člana, kjer osnovna enota sindikata ni
organizirana. Zoper sklep o črtanju in izključitvi se član lahko pritoži v roku 15 dni na glavni odbor
SIFARM-a, ki sprejme dokončno odločitev.

III. ORGANIZIRANOST SINDIKATA
8. člen
Sindikat farmacevtov ima naslednje organe:
- osnovne enote
- glavni odbor
- predsednika sindikata
- nadzorni odbor
- letno konferenco sindikata
Mrežo enot sindikata določa glavni odbor sindikata s Pravilnikom o mreži enot sindikata.
Organizacija in organi osnovnih enot se določijo s pogodbo o delovanju sindikata med sindikatom in
delodajalcem.
9. člen
V zavodih, ustanovah in drugih organizacijah so organizirane osnovne enote sindikata. Več organizacij
lahko ustanovi osnovno enoto sindikata.
Osnovna enota sindikata ima zlasti naslednje naloge :
- imenuje in razrešuje organe osnovne enote sindikata
- delegira delegate na letno konferenco sindikata
- imenuje sindikalne zaupnike in njihove namestnike
- sklepa pogodbo o delovanju sindikata s poslovodnim organom zavoda, ustanove oz.
organizacije
- oblikuje mnenja, ki se od sindikata zahtevajo po predpisih
- izvršuje druge naloge, ki so določene s pravili sindikata, zakoni, kolektivno pogodbo ali drugimi
predpisi
10. člen
Osnovno enoto sindikata organizira samoiniciativna skupina zaposlenih v zavodu, ustanovi ali drugi
organizaciji ali sindikalni zaupnik, ki ima pooblastilo glavnega odbora. Osnovna enota izvoli po načelih
tega statuta predsednika in druge organe.

IV. ORGANIZIRANOST SIDIKATA NA RAVNI DRŽAVE
12. člen
Najvišji organ sindikata v državi je letna konferenca sindikata, ki jo sestavljajo delegati osnovnih enot
sindikata in sicer ima vsaka osnovna enota enega delegata, če pa je včlanjenih več kot 30 članov, pa
še dodatno po enega na vsakih 30 članov sindikata.
Letna konferenca sindikata se skliče enkrat letno, po potrebi pa tudi večkrat.
Letno konferenco skliče glavni odbor sindikata.
Letna konferenca je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov.

Letno konferenco vodi predsedstvo letne konference, ki ga izvolijo delegati na začetku letne konference
in ga sestavljajo predsednik in dva člana. Predsedstvo vodi konferenco, skrbi za zapisnik in opravlja vse
druge naloge, ki so povezane z rednim potekom letne konference.
13. člen
Letna konferenca ima naslednje pristojnosti:
- sprejme statut sindikata ter spremembe in dopolnitve statuta
- sprejme druge splošne akte sindikata, če s tem statutom ni odločeno, da jih sprejme glavni
odbor
- sprejme letni program dela sindikata ter programske smernice za delo glavnega odbora
- sprejme finančni načrt sindikata
- voli in razrešuje predsednika
- voli in razrešuje nadzorni odbor
- obravnava in sklepa o vseh bistvenih vprašanjih v zvezi z organiziranjem in delovanjem
sindikata
- sklepa o včlanjenju v mednarodne farmacevtske sindikalne organizacije in zveze
- opravlja druge naloge, ki so povezane z dejavnostjo sindikata
14. člen
Kandidiranje in volitve predsednika sindikata temeljijo na načelih demokratičnosti postopka in sicer tako,
da je kandidiranje javno, volitve pa so tajne. Kandidat je izvoljen, če je prejel večino glasov.
Predsednik je izvoljen za dobo štirih let. Po preteku mandata je lahko ponovno izvoljen.
Postopek kandidiranja in volitev ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme glavni odbor.

15. člen
Predsednik sindikata, ki vodi glavni odbor, predstavlja sindikat farmacevtov Slovenije in je
odredbodajalec finančnega načrta.
16. člen
Glavni odbor uresničuje dogovorjene naloge med dvema letnima konferencama.
Glavi odbor je organ s stalno sestavo, ki ga sestavljajo predsedniki osnovnih enot, predstavnik
bolnišničnih farmacevtov, predstavnik farmacevtov koncesionarjev. Člani glavnega odbora so tudi
sindikalni zaupniki sindikata Sifarm, ki deluje pri posameznih delodajalcih, pri katerih ni organiziranih
osnovnih enot sindikata, če zastopajo štiri ali več članov. Glavni odbor vodi predsednik sindikata, v
njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga imenuje glavni odbor.
17. člen
Glavni odbor ima zlasti naslednje naloge:
- sklicuje letno konferenco sindikata
- sklepa o mreži enot sindikata v Sloveniji
- pripravlja predlog statuta oz. predlog sprememb in dopolnitev statuta ter predlog drugih splošnih
aktov sindikata, ki jih sprejema letna konferenca
- skrbi za izvajanje sklepov letne konference

-

odloča o povezovanju in sodelovanju z drugimi sindikati
odloča o napovedi in izvedbi stavke, ki se organizira na ravni države in pri tem opravlja funkcijo
stavkovnega odbora
odloča o uporabi sredstev glavnega odbora
skrbi za organiziranost pravne pomoči članom in osnovnim enotam sindikata
oblikuje zahteve, mnenja, stališča in poročila državnim in drugim organom
oblikuje ožje pogajalske skupine za operativno delo v okviru dogovorjenih smernic
opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom in sklepi letne konference
poroča o svojem delu letni konferenci sindikata
imenuje tajnika in podpredsednika sindikata
imenuje sindikalne zaupnike pri posameznih delodajalcih, kjer ni organiziranih osnovnih enot
sindikata
18. člen

Strokovna in administrativna dela za potrebe sindikata in organov opravlja strokovna služba, ki jo vodi
tajnik glavnega odbora. Tajnika imenuje glavni odbor. Organizacijo in delovno področje strokovne
službe ureja pravilnik, ki ga sprejme glavni odbor.
19. člen
Glavni odbor opravlja svoje delo na sejah. Seja je sklepčna, če je prisotnih večina članov. Glavni odbor
odloča z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje na seji je javno, razen če člani ne odločijo
drugače.
20. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane. Člane nadzornega odbora voli letna konferenca. Člani nadzornega
odbora ne morejo biti istočasno člani glavnega odbora ali predsednik sindikata. Delo nadzornega
odbora vodi predsednik, ki ga imenujejo člani izmed sebe. Nadzorni odbor je imenovan za dobo štirih let
in ne more biti ponovno izvoljen.
21. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
- nadzira delo sindikata in glavnega odbora in o tem predloži poročilo na letni konferenci
- predlaga glavnemu odboru sklic letne konference sindikata
- pripravi poročilo o finančnem pregledu glede uporabe sredstev sindikata

V. FINANCIRANJE SINDIKATA
22. člen
Sindikat se financira iz naslednjih virov:
- članarine
- dohodkov od aktivnosti sindikata
- prostovoljnih in drugih prispevkov
- drugih dohodkov
Finančno poslovanje in upravljanje materialnih sredstev ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme glavni
odbor.

Finančno in materialno poslovanje poteka skladno s predpisi. Sindikat posluje preko svojega tekočega
računa.
23. člen
V sindikatu vlada načelo solidarnosti in vzajemnosti tako, da si razpolagalci s sredstvi medsebojno
pomagajo in združujejo sredstva za skupne namene, z namenom uspešnega opravljanja svojih
sindikalnih nalog.
Način uresničevanja načel iz tega člena po poprejšnjem soglasju osnovnih enot sprejme glavni odbor.
24. člen
Člani sindikata farmacevtov plačujejo članarino v višini 0,6% od bruto osnove, od katere se jim odmerja
prispevek za socialno zavarovanje.
Upokojeni člani plačujejo 0,6% od pokojnine, brezposelni člani pa so oproščeni plačevanja članarine.
25. člen
Članarina se plačuje v osnovni enoti sindikata tako, da se 60% zbranih sredstev nakazuje na račun
glavnega odbora Sifarm, 40% sredstev pa ostane na razpolago enoti.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Statut razlaga glavni odbor.
27. člen
Statut in spremembe in dopolnitve statuta so veljavne, ko jih sprejme letna konferenca sindikata.

Predsednik sindikata
Damir Domjan, mag.farm

Ljubljana, 21.10.2014

