SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Član KSS Pergam
Trg OF 14/IV
1000 Ljubljana

NAVODILA ZA ORGANIZIRANJE
OSNOVNE ENOTE SIFARM

Osnovna enota se organizira tam, kjer je vsaj 5 (pet) članov bodisi pri enem ali več
delodajalcih, če farmacevti tako želijo.
Sekretar SIFARM nudi pri tem vso pomoč in začetna sredstva za stroške (žig, registracija).
Obrazce za lažje delo (vabilo, listo prisotnih, zapisnik, pristopne izjave, osnutek pravil
delovanja, predlog pogodbe z delodajalcem, itd.) najdete na spletni strani.
Statut določa temelje delovanja SIFARM.
Osnovna organizacija se organizira tako, da se skliče ustanovni sestanek, na katerega se
povabi vse člane osnovne enote. Članom se pošlje pisno vabilo. Prisotni na sestanku se
vpišejo v listo prisotnih.
Na ustanovnem sestanku se določi delovno predsedstvo, zapisnikarja in overitelja zapisnika.
Paziti je potrebno, da predsedujoči na ustanovnem sestanku ni kandidat za predsednika.
Najprej se izvede kandidacijski postopek, s katerim se določijo kandidati in sicer za
predsednika osnovne enote, izvršilni odbor ( poljubno parno število, ker je član tudi
predsednik) in nadzorni odbor ( trije ali več). Če je manj članov, npr. 5 ali 6, ni nadzornega
odbora, ker vsi opravljajo to funkcijo. Kandidatov za funkcije je lahko več. Ko ni več
predlogov za kandidiranje, se ugotovi, da je kandidacijski postopek zaključen. Izvedejo se
volitve, javne ali tajne. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Vodenje sestanka prevzame izvoljeni predsednik sindikata.
Obravnava se predlog pravil delovanja sindikata in ko ni več pripomb, se pravila sprejmejo.
Pravila se predložijo upravni enoti, kjer je sedež sindikata in se tako pridobi status pravne
osebe, kar pomeni pridobiti transakcijski račun. Na ta račun se bo stekalo 30% članarine in
vsi drugi finančni viri. Osnutek pravil lahko spreminjate in dopolnjujete.
Naslednji dokument, ki se sprejme, je pogodba o zagotavljanju pogojev za delovanje osnovne
organizacije sindikata farmacevtov Slovenije, s katero se dogovorijo medsebojna razmerja
med sindikatom in delodajalcem. Osnutek pogodbe lahko dopolnjujete in spreminjate glede
na vaše razmere ter jo ponudite v podpis delodajalcu.
Na ustanovnem sestanku se dogovorite o programu dela za tekoče leto. Glavna cilja , ki ju je
sprejel Glavni odbor, sta ureditev plač farmacevtov in utrjevanje ugleda in pomena
farmacevtske stroke. Tem ciljem se lahko priključite in dodate še svoje.

