Pravilnik o nagrajevanju članic in članov za
doprinos Piratski stranki Slovenije


I. Splošna določila
1. člen
Ta pravilnik ureja sistem nagrajevanje članic in članov za doprinos Piratski stranki Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: stranka).
2. člen
Vzpostavi se shema nagrajevanja za aktivne članice in člane, ki aktivno doprinašajo
vrednost stranki. Prav tako se omogoči možnost izplačevanja nagrad za večletni doprinos k
delovanju stranke.

II. Proračun
3. člen
Fond se polni iz že usklajene proračunske postavke v višini 300€ bruto na mesec.
4. člen
Morebitna neporabljena sredstva iz preteklih mesecev komisija vodi v fondu, iz katerega
lahko s sklepom prenese sredstva v tekoči mesec.

III. Aktivnost sheme
5. člen
Shema je v veljavi od začetka junija 2017 dalje.

IV. Kandidiranje za nagrado
6. člen
Za nagrado lahko kandidira vsaka oseba, ki je članica ali član stranke.
7. člen
Oseba lahko kandidira sama oziroma jo nominira drug član ali članica stranke.

8. člen
Jedro stranke lahko nominira dolgoletne člane strank, za dolgoletne zasluge stranki, pod
pogojem da ti niso več člani organov stranke.

9. člen
Za nagrado ne morejo kandidirati članice in člani stranke, ki od stranke prejemajo redni
mesečni dohodek.
10.člen
Kandidat ali kandidatka za nagrado mora s kandidaturo soglašati. S sprejemom kandidature
se članica ali član odpoveduje anonimnemu članstvu.

V. Sistem izbiranja nagrajencev
10. člen
Ustanovi se Komisija za nagrajevanje članic in članov (v nadaljevanju: komisija), ki enkrat
mesečno odloča o dodelitvi nagrad.
Komisijo imenuje jedro stranke in je sestavljena iz članic in članov stranke, ki se z
imenovanjem odpovedo pravici do prejema nagrade za čas sodelovanja v komisiji ali članic
in članov, ki so iz nagradne sheme izvzeti skladno z 8. členom tega pravilnika.
Mandat komisije se določi v sklepu o imenovanju le te.
11. člen
Komisija se sestane v drugem tednu novega meseca in odloča o dodelitvi nagrad za
predhodni mesec, če je v tistem mesecu stranka prejela kandidature ali nominacije za
nagrado po tem pravilniku.
Komisija se lahko sestane tudi izredno ob nominaciji člana stranke s strani jedra za nagrado
za dolgoletne zasluge.
12. člen
Nagrada se članici oziroma članu podeli:
● za prispevek članice oziroma člana, ki izhaja iz opravljenega dela ali zagotovljenih
storitev stranki, ki po mnenju stranke predstavljajo pomemben prispevek pri njenem
delovanju ali razvoju in
● če članica oziroma član od stranke ne prejema rednega mesečnega dohodka in
● če nagrada ne predstavlja plačila za [drugo] opravljeno delo oziroma storitev fizične
osebe.

13. člen
Komisiji lahko kandidaturo za nagrado predlaga katerakoli članica ali član stranke, vključno s
članicami ali člani komisije.
Predlog nagrajenca mora obvezno vsebovati opis aktivnosti kandidatke ali kandidata, ki so
se zgodile v mesecu, za katere se podeljuje nagrada. Kandidatka ali kandidat je lahko
predlagan za več aktivnosti, vendar se vse združijo v eno kandidaturo in obravnavajo
skupno.
Predlog lahko prispe h komisiji v mesecu, za katerega se podeljuje nagrada in v prvem
tednu novega meseca.
V primeru nominacije članov stranke za nagrado za dolgoletne zasluge, se komisija za
podelitev skliče izredno, obrazložitev upravičenosti nominiranih članov do nagrade jedro
stranke komisiji pošlje vsaj en teden pred sklicano obravnavo.
14. člen
Komisija za vsako prijavo najprej pretehta upravičenost. Vse upravičene prijave pa nato
ovrednoti v eno od treh kategorij.
15. člen
Komisija nato na osnovi ovrednotenih kategorij, po v tem pravilniku določenem ključu,
razdeli razpoložljiva sredstva med nagrajence.
a.) Določanje upravičenosti
16. člen
Nagrada se podeljuje za opravljen doprinos stranki, ki se je zgodila v mesecu, za katerega
se podeljuje nagrada, ali za dolgoletne zasluge stranki, ki se upoštevajo za celotno obdobje
članstva nominiranega člana.
17. člen
Kandidirati je možno tudi za aktivnosti, ki presegajo mesečni okvir (aktivnosti, ki trajajo dlje
kot en mesec), vendar le za izveden doprinos v tistem mesecu. Možno je za isto aktivnost
kandidirati večkrat.
18. člen
Merilo je sorazmerni doprinos stranki, ki jo je ta aktivnost povzročila, in ne količina vloženega
truda ali ur.
19. člen
Zavrnejo se vse prijave, ki ne dosegajo minimalnega doprinosa, potrebnega za podelitev
male nagrade. Vse preostale prijave se označijo kot upravičene.

b.) Vrednotenje kandidature
20. člen
Komisija vsak predlog nagrade kategorizira v eno izmed treh kategorij:
●
●
●
●

mala nagrada;
srednja nagrada;
velika nagrada.
nagrada za dolgoletne zasluge stranki
21. člen

Za vsako od kategorij se določi zgornja višina bruto nagrade in sicer:
●
●
●
●

mala nagrada: 50€;
srednja nagrada: 150€;
velika nagrada 300€;
nagrada za dolgoletne zasluge stranki do 500€.
22. člen

Nagrada se podeljuje za opravljeno aktivnost, merilo pa je doprinos stranki, ki jo je ta
aktivnost povzročila.
23. člen
Nagrade se kategorizira na osnovi prej določenih meril in sledi precedenčnemu principu.
24. člen
Komisija o vsakem predlogu odloča posebej in odloči, ali doprinos dosega zahtevano raven.

VI. Določanje višine nagrad
25. člen
Komisija vodi podatek o razpoložljivih sredstvih. Vsa neporabljena sredstva v mesecu se
prenesejo v naslednji mesec.
26. člen
V mesecu se lahko za nagrade porabi več, kot je mesečni proračun (300€ bruto), v kolikor je
v shemi dovolj denarja.

a.) Ključ razdelitve
27. člen
Komisija vsem nagrajencem višino prejete nagrade razdeli po naslednjem ključu:
1. KORAK
Vsak nagrajenec prejme število točk, ki odseva višino njegove nagrade:
●
●
●

mala nagrada: 1 točka;
srednja nagrada: 2 točki;
velika nagrada: 3 točke.

2. KORAK
Točke vseh nagrajencev se sešteje.
3. KORAK
Razpoložljiva sredstva se deli s seštevkom vseh točk nagrajencev po naslednji formuli in s
tem dobimo vrednost točke:
razpoložljiva sredstva (v €)
seštevek točk nagrajencev

4. KORAK
Za vsakega nagrajenca se njegovo število točk pomnoži z vrednostjo vsake točke. Tako se
izračuna razpoložljivo nagrado za vsakega nagrajenca po naslednji formuli:

število točk * v rednost točke = razpoložljiva nagrada

5. KORAK
Za vsako nagrajenko in nagrajenca se preveri, ali razpoložljiva nagrada presega najvišjo
možno vrednost nagrade za ustrezno kategorijo.
V kolikor jo presega, se za dodeljeno nagrado določi najvišjo možno vrednost nagrade za
ustrezno kategorijo.
V kolikor je ne presega, se za dodeljeno nagrado določi vrednost razpoložljive nagrade.

VII. Izplačilo nagrad
28. člen
Nagrade se izplačajo najmanj enkrat letno, predvidoma v prvi polovici decembra, oziroma v
drugih primerih ko tako s sklepom določi sekretar.
V primeru, da nagrajenka ali nagrajenec želi nagrado takoj, si sam plača stroške izplačila.

VIII. Ocenjevanje nagrad
29. člen
Komisija mora pri ocenjevanju nagrad strogo upoštevati doprinos stranki, a hkrati upoštevati
rast stranke.
Glavno vodilo ocenjevanja je konsistentno kategoriziranje, kaj je doprinos vrednosti ob
upoštevanju rasti stranke.

IX. Sistem pritožb
30. člen
V primeru pritožbe na kategorizacijo nagrade nagrajenka ali nagrajenec iz seznama aktivnih
članic in članov stranke žreba 15 naključnih članic ali članov, ki niso sodelovali pri katerikoli
kandidaturi v aktualnem mesecu. Po vrstnem redu žreba se kontaktira članice ali člane in se
jih povabi k sodelovanju v nadzornem organu. Po seznamu se nadaljuje, dokler se ne zbere
5 članic ali članov, ki so privolili v delovanje v nadzornem organu. Ta organ obravnava vse v
danem mesecu vložene pritožbe in ima mandat 1 mesec.
31. člen
Nadzorni organ ima na voljo 3 dni časa, da se celoten postopek pregleda, ter podajo svojo
odločitev z dokončnim sklepom.

X. Nagradni fond
32. člen
Nagradni fond vodi sekretar stranke.

XI. Transparentnost sheme
33. člen
Vse kandidature, postopki, odločitve in dokumenti v zvezi z izplačili nagrad so dostopne
vsem članicam in članom, ki so to zahtevali.

34. člen
Komisija o razpisu kandidatur in dodelitvi nagrad obvesti vse aktivne članice in člane ter vse
neaktivne članice in člane, ki so to zahtevali.
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