Klub za uveljavljanje trajnostnega razvoja

PRAVILNIK ZA PRIDOBITEV STATUSA UPORABNIKA INKUBATORJA OKOLJSKEGA CENTRA

1. Inkubator je prostor, ki nevladnim organizacijam in civilnim iniciativam, ki
prvenstveno delujejo na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja s
poudarjenim vidikom varstva okolja in nimajo prostorov za svoje delovanje in za
polni delovni čas zaposlenega osebja, omogoča uporabo računalniške opreme,
dostop do elektronske pošte, svetovnega spleta in telefona ter shranjevanje
osnovne dokumentacije organizacije oz. civilne iniciative. Izjemoma status
uporabnika prostorov inkubatorja lahko pridobijo nevladne organizacije zgoraj
navedene vrste, ki nimajo svojih prostorov v Ljubljani in bi jim uporaba
infrastrukture inkubatorja omogočila boljše pogoje za izvedbo dejavnosti na
področju varstva okolja in trajnostnega razvoja.
2. Pridobitev statusa uporabnika inkubatorja omogoča tudi brezplačno uporabo
prostora Informacijske točke Okoljskega centra v namen sestajanja članov
organizacije oz. iniciative ter organizacije javnih dogodkov s področja, na
katerem deluje organizacija oz. iniciativa. V primeru uporabe omenjenega
prostora se sestanki in dogodki praviloma organizirajo zunaj delovnega časa
Informacijske točke, sicer pa samo ob vnaprejšnji napovedi (vsaj en teden pred
dogodkom) in soglasjem s koordinatorjem/ko Informacijske točke.
3. Pridobitev statusa inkubatorja poleg tega omogoča tudi uporabo brezplačnih
storitev oz. storitev po znižani ceni, ki jih bo izvajal Okoljski center ali z njegove
strani izbrani izvajalci na področjih usposabljanja za izboljšanje kvalitete
delovanja okoljskih nevladnih organizacij kot so menedžment nevladnih
organizacij, vodenje projektov in projektne dokumentacije, pravne podlage
varstva okolja, dostop do informacij javnega značaja, soudeležba javnosti v
politikah in postopkih varstva okolja, delo z mediji itd. Vrsta in obseg teh storitev
ter delež finančne participacije organizacij oz. iniciativ, ki imajo status
uporabnika inkubatorja, pri tovrstnem usposabljanju je odvisen od pridobitev
sredstev, ki jih v ta namen pridobi Okoljski center oz. njegovi člani za izvajanje
tovrstnih dejavnosti preko javnih razpisov, sponzorskih sredstev in donacij.
4. Za pridobitev statusa uporabnika inkubatorja je potrebno izpolniti ustrezen
obrazec, ki se nahaja v prilogi ter ga oddati koordinatorju/ki Informacijske točke
ali poslati s priporočeno pošto na naslov Okoljskega centra. Poleg tega je treba
priložiti tudi statut društva, poročilo oz. program dela ter finančno poročilo za
preteklo leto.
5. O pridobitvi statusa uporabnika bo praviloma enkrat mesečno odločala skupščina
Okoljskega centra. Prosilci bodo o sklepu obveščeni v 5. dneh od odločitve
skupščine.
6. V primeru, da prosilec smatra, da je bila njegova vloga za pridobitev statusa

uporabnika inkubatorja neupravičeno zavrnjena se s pritožbo obrne najprej na
skupščino članov Okoljskega centra kot prvostopenjsko instanco, kot
drugostopenjska instanca v sporu pa na Ministrstvo za okolje in prostor.
7. Organizacija izgubi status v naslednjih primeru:
- če ji predsednik Okoljskega centra trikrat zaporedoma izreče opomin zaradi
kršenja namena uporabe

V Ljubljani, 9. 1. 2008

