Na podlagi Statuta Gospodarske zbornice Slovenije je zbor članov »Sekcije sistemov stalnih izboljšav« dne 16.2.2017
sprejel dopolnitve in spremembe Pravil o delu in organizaciji Sekcije v naslednjem čistopisu:

PRAVILA
o delu in organizaciji Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

I. Uvodne določbe
1. člen
S temi pravili se urejata način delovanja in organiziranost Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav (v
nadaljevanju sekcije), ki v skladu z določbami statuta Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju GZS), deluje v
okviru Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS (v nadaljevanju ZEE). Okrajšava za naziv sekcije je SuSSI.
2. člen
Članstvo v sekciji je prostovoljno. Status člana imajo pravne osebe - članice GZS, ki se s pisno pristopno izjavo
zavežejo delovati v skladu s temi pravili in za izpolnjevanje sklepov organov sekcije .
Novi člani vstopijo v sekcijo na s podpisom izjave, s katero potrjujejo, da so seznanjeni z določili teh pravil in da bodo
delovali v skladu z njimi.
Člani sekcije se zavezujejo, da bodo pri svojem delu spoštovali pogodbena določila lastnih in drugih pogodb iz naslova
uporabe metod stalnih izboljšav.

II. Cilji in dejavnosti sekcije
3. člen
Osnovni cilj delovanja sekcije je povezovanje podjetij z namenom uspešnega uvajanja metod stalnih izboljšav v
posamezna podjetja. Sekcija ni namenjena komercialnemu delovanju članstva na področju njene dejavnosti.
V ta namen sekcija predvsem:








zastopa interese članov,
zbira, obdeluje in posreduje informacije, pomembne za člane,
skrbi za medsebojno sodelovanje med člani,
izvaja podporo skupnim akcijam (npr. skupnim konferencam, ...),
nudi pomoč pri iskanju finančnih sredstev,
predstavlja delo članov doma in v tujini,
opravlja druge storitve, potrebne za doseganje osnovnih ciljev.

Svoje cilje sekcija uresničuje z dejavnostmi, ki jih opredeli z letnim programom dela in s sklepi organov sekcije v skladu
s temi pravili.

III. Organizacija sekcije
4. člen
Organi sekcije so:



zbor članov sekcije,
izvršilni odbor sekcije,
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predsednik sekcije,
direktor sekcije.
5. člen

Zbor članov je najvišji organ sekcije, ki ga sestavljajo zastopniki vseh članov ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci
morajo pred zasedanjem zbora predložiti predsedniku sekcije pisno pooblastilo.
6. člen
Zbor članov se sestaja na rednih in izrednih sejah. Redne seje sklicuje predsednik sekcije praviloma enkrat letno.
Izredno sejo lahko skliče predsednik sekcije na lastno pobudo ali na zahtevo tretjine članov.
Predlog dnevnega reda seje morajo člani sekcije dobiti vsaj teden dni pred dnem zasedanja.
Seje zbora vodi predsednik sekcije ali njegov pooblaščenec.
7. člen
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica zastopnikov članov ali njihovih pooblaščencev. Pol ure po sklicu
se šteje, da je zbor sklepčen, ne glede na število prisotnih članov.
Zbor članov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Vsak član sekcije ima en glas.
8. člen
Pristojnosti zbora članov:










potrditev dnevnega reda zasedanja,
sprejem in sprememba pravil sekcije in drugih aktov,
izvolitev in razrešitev članov izvršilnega odbora,
izvolitev in razrešitev predsednika sekcije,
potrditev letnega načrta dela in finančnega načrta,
potrditev poročila o delu in finančnega poročila,
potrditev višine članarine za tekoče leto,
sprejem splošnih smernic delovanja sekcije,
odločanje o prenehanju delovanja sekcije.
9. člen

Izvršilni odbor je organ upravljanja sekcije.
Za člana izvršilnega odbora je lahko izvoljen le predstavnik člana sekcije. Izvršilni odbor mora imeti najmanj enega
predstavnika člana, ki je tudi član ZEE ali pa je predstavnik strokovne službe ZEE.
Predsednik sekcije je predsednik izvršilnega odbora.
Člane izvršilnega odbora izvoli zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Izvršilni odbor ima do 12 članov,
med katerimi je tudi predsednik izvršilnega odbora.
Član izvršilnega odbora po položaju je tudi direktor sekcije.
Člani izvršilnega odbora so izvoljeni za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Doba štirih let je doba trajanja
mandata, ki je izjemoma lahko presežena, če zato obstojijo tehtni razlogi. Preseganje obdobja štirih let in razumne
razloge potrdi zbor članov sekcije v vsakem konkretnem primeru posebej.
Seje izvršilnega odbora sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na obrazloženo zahtevo najmanj dveh članov odbora.
Izvršilni odbor se mora sestati najmanj enkrat letno.
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Izvršilni odbor je sklepčen, če je prisotna večina članov. Odločitve se sprejemajo z večino glasov navzočih članov.
Izvršilni odbor lahko sprejema svoje odločitve tudi na korespondenčni seji. Zapisnik takšne seje je potrebno potrditi na
prvi redni seji odbora.
10. člen
Pristojnosti izvršilnega odbora














sprejema priporočila in sklepe v skladu s sprejetimi smernicami za delo sekcije,
obravnava in daje predloge GZS, državnim organom in drugim pravnim subjektom o zadevah, ki se
nanašajo na dejavnost članov sekcije,
določa člana IO sekcije, ki jo bo zastopal v upravnem odboru ZEE (v nadaljevanju UO ZEE),
predlaga in imenuje predstavnike v organe GZS, delegacije, komisije, projektne skupine, delovna telesa in
podobno,
ustanavlja delovna telesa sekcije in imenuje njihove člane,
podeljuje častno članstvo v sekciji,
pripravlja poročilo o delu sekcije in finančno poročilo,
pripravlja letni načrt dela in finančni načrt,
predlaga višino članarine,
odloča o prenehanju članstva v sekciji,
izvršuje sklepe zbora članov,
ugotavlja kompletnost izvršilnega odbora,
z večino vseh članov potrjuje namestnika predsednika.

11. člen
Predsednik sekcije ima poleg dela v izvršilnem odboru še naslednje naloge:







sklicuje in vodi seje izvršilnega odbora,
sklicuje zbor članov,
razpisuje evidentiranje kandidatov in volitve organov sekcije,
podpisuje sprejete odločitve zbora članov in izvršilnega odbora,
izmed članov izvršilnega odbora predlaga svojega namestnika, ki opravlja funkcije in pooblastila predsednika
v njegovi odsotnosti.
zastopa in predstavlja sekcijo.
12. člen

Direktor sekcije skrbi za izvajanje organizacijskih in administrativnih opravil po dogovoru in s pooblastilom predsednika
sekcije. Direktorja sekcije imenuje in razrešuje na predlog direktorja ZEE v soglasju s predsednikom sekcije UO ZEE.
13. člen
Izvršilni odbor se konstituira, ko zbor članov izvoli večino članov izvršilnega odbora.

IV. Evidentiranje kandidatov in volitve v organe sekcije
14. člen
Postopek evidentiranja kandidatov za izvolitev v organe sekcije se prične najkasneje dva meseca pred iztekom
mandata prejšnjih organov. Evidentirajo se kandidati za predsednika ter člane izvršilnega odbora. Pravico predlaganja
kandidatov imajo vsi člani sekcije. Za opravila v zvezi z evidentiranjem se smiselno uporablja določila o evidentiranju
kandidatov za člane upravnega odbora panožne zbornice po Pravilniku o volitvah organov GZS.
Vsak evidentirani kandidat mora vlogi priložiti izjavo, da se strinja s kandidaturo in da bo v primeru izvolitve deloval v
skladu s temi Pravili. Vsak kandidat mora predložiti tudi vsebinski in organizacijski program delovanja sekcije.
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15. člen
Volitve organov se opravijo na zboru članov. Postopke volitev nadzoruje volilna komisija. Člani volilne komisije so lahko
predstavniki članov, ki pa ne kandidirajo za izvolitev v organe sekcije. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so prejeli največje
število glasov.
Za opravila v zvezi z volitvami organov sekcije se smiselno uporablja določila o volitvah kandidatov za člane upravnega
odbora panožne zbornice po Pravilniku o volitvah organov GZS.
16. člen
V primeru, da izvršilni odbor ugotovi, da ob začetku mandata izvršilni odbor ni popolnjen z vsemi člani ali da je med
trajanjem mandata članu odbora prenehala funkcija, se takoj prične postopek evidentiranja novega (novih) kandidata
(kandidatov), ki popolni (popolnijo) izvršilni odbor. To velja le za člane izvršilnega odbora, ki niso člani po položaju
(predsednik in direktor).

V.

Komisije sekcije
17. člen

Zaradi izvedbe določenih projektov ali reševanja vprašanj iz ožjega področja delovanja sekcije, lahko izvršilni odbor
ustanovi komisije.
Člane komisije izbere izvršilni odbor izmed članov sekcije, upoštevaje področje dela komisije.
Z izvedbo naloge oziroma projekta komisija preneha z delovanjem, če izvršilni odbor ne odloči drugače.

VI. Administrativna in strokovna dela
18. člen
Administrativna in druga strokovna dela, potrebna za nemoteno delovanje sekcije, opravlja po pridobljenem soglasju
generalnega direktorja GZS, strokovna služba ZEE oziroma ustrezna strokovna služba GZS.

VII. Financiranje in finančno poslovanje sekcije
19. člen
Viri financiranja delovanja sekcije so:





članarina za članstvo v sekciji,
sponzorstva,
kotizacije,
ostali viri.
20. člen

Finančno poslovanje sekcije mora potekati v skladu s Pravilnikom o finančnem poslovanju GZS. Izjeme od te ureditve
so mogoče le ob sodelovanju finančno-računovodske službe GZS in pisnem soglasju generalnega direktorja GZS.
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VIII. Prehodne in končne določbe
21. člen
Vsak član lahko izstopi iz sekcije tako, da poda predsedniku sekcije pisno izjavo o izstopu. Izstop začne veljati konec
meseca, v katerem je bila podana izstopna izjava. Izstopajoči član je pred izstopom dolžan poravnati vse svoje finančne
obveznosti.
Članu, ki deluje v nasprotju s temi pravili in sklepi organov sekcije, lahko članstvo v sekciji preneha.
22. člen
O prenehanju sekcije odloča zbor članov sekcije z dvotretjinsko večino ali če upade število članov pod eno tretjino
ustanovnih članov. Sklep o prenehanju mora biti pisno posredovan UO ZEE ZEE.
23. člen
Podrobneje načine dela sekcije lahko urejajo poslovniki, ki morajo biti v skladu s temi pravili. Poslovnike sprejema zbor
članov na predlog izvršilnega odbora.
24. člen
Spremembe teh pravil sprejema zbor z dvotretjinsko večino navzočih članov.
25. člen
Postopki in mandat organov, ki so se pričeli na podlagi starih pravil sekcije, se nadaljujejo oziroma trajajo v skladu z
novimi pravili.
26. člen
Pravila in spremembe pravil stopijo v veljavo, ko jih potrdi UO ZEE.

Predsednica SuSSI: dr. Jožica Rejec

Ljubljana,16.2.2017

Pravila potrdil Upravni odbor ZEE
Ljubljana, 22.3.2017

Predsednik UO ZEE: Mitja Gorenšček
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