Zagovorniki okolja – pravila delovanja

Izvleček iz 42., 43. in 44. točke Pravil delovanja
Financiranje mreže
42. Financiranje mreže je neodvisno od gospodarstva in organov oblasti. Temelji na:
•
•
•

•

donacijah in drugih oblikah zbiranja sredstev fizičnih oseb;
morebitnih plačilih za opravljene storitve, o čemer odloča strokovni svet;
pridobivanju sredstev na javnih razpisih ali v okviru javnih naročil ali drugih naročil za
pridobitev neodvisnih študij. O morebitnih prijavah na javne razpise odloči strokovni svet
soglasno, pri čemer ocenjuje predvsem morebiten konflikt interesov;
morebitni članarini, če jo strokovni svet sprejeme kot način financiranja mreže

43. Redno finančno poslovanje mreže (predvsem zbiranje sredstev, plačilo dela v mreži) vodi
koordinator. Za posle, ki presegajo redno finančno poslovanje (npr. izobraževanje, vključevanje v
strokovne mreže) koordinator pridobi soglasje strokovnega sveta. Za delovanje mreže se vzpostavi
poseben podračun, na katerem se posluje v skladu s pravilnikom o donacijah, ki ga na predlog
strokovnega sveta sprejme svet koordinatorja.
44. Delo vseh članov mreže (svetovalci, mentorji, člani strokovnega sveta, zunanji strokovnjaki,
koordinator, člani etične komisije) je plačano v višini, ki omogoča vzdržno delovanje mreže, to je v
vrednosti ure, kot jo za uro prostovoljskega dela organizacijske narave določa Pravilnik o področjih
prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS št. 48/11, 60/11) – to je 13,00 EUR, kar
predstavlja bruto bruto vrednost ure). Do 30.11.2015 so zaradi teka projekta Zagovorniki okolja
svetovalci in mentorji plačani v vrednosti 11,85 EUR bruto bruto na uro.
45. Obseg ur za posamezno delo oceni strokovni svet mreže, in sicer:
•

•
•
•

za delo svetovalcev in mentorjev ob sprejemu primera, pri čemer lahko strokovni svet
naknadno na podlagi utemeljenega predloga ocenjeno število ur poveča, vendar mora paziti
na uravnoteženo obremenitev glede na zahtevnost primerljivih primerov;
za delo strokovnega sveta in koordinatorja se določi pavšalni mesečni obseg ur;
za delo etične komisije se določi pavšalni obseg ur za posamezen primer obravnave pritožb in
posameznih primerov;
za delo zunanjih strokovnjakov po dogovoru smiselno enako kot to velja za svetovalce in
mentorje.

46. Za izvajanje strokovnega dela člani mreže, ki so fizične osebe, sklenejo letne pogodbe civilnega
prava, izplačila pa odobri in izvrši koordinator, upoštevajoč ta pravila in sklepe strokovnega sveta.
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