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Etične smernice Sklada Si.voda, zavoda za čiste
in zdrave vode
Preambula
Sklad Si.voda je samostojni zavod za čiste in zdrave vode, ki deluje kot neprofitna organizacija. Sklad
Si.voda je bil ustanovljen kot odgovor na vse večje izzive pri ohranjanju čistih in zdravih voda v Sloveniji.
Zaveza Sklada Si.voda so izboljšanje stanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Sloveniji, promocija in ozaveščanje ter naložbe v projekte, ki skrbijo za čistost in zdravje voda v Sloveniji.
Tako direktor/-ica ter člani/-ce Sveta zavoda in Strokovnega sveta kot tudi organi Sklada Si.voda si po svojih
najboljših močeh prizadevajo okrepiti ozaveščenost širše javnosti o pomenu skrbi za okolje in spoštljivega
ravnanja z naravnimi viri, zlasti viri pitne vode.
Pri tem delujejo strokovno, nepolitično in v dialogu, skladno z vrednotami in v prid poslanstvu Sklada
Si.voda, kot so zapisani v pričujočih etičnih smernicah, in skladno s statutom Sklada Si.voda, zavoda za
čiste in zdrave vode.

Poslanstvo
Sklad Si.voda je neprofitna organizacija, ki na strokoven način ozavešča o pomenu voda in vplivu človeka
nanje ter se z investiranjem dejavno loteva reševanja problematike kakovosti voda v Sloveniji.

Vrednote in vizija sklada
Sklad Si.voda s svojim delovanjem veliko naredi za večje spoštovanje človekove pravice do življenja v zdravem okolju. Poglavitni nameni Sklada Si.voda so ohranjanje čistih in zdravih voda ter izboljševanje kakovosti
pitne vode, prizadevanje za zmanjšanje njene porabe v Sloveniji ter krepitev ozaveščenosti širše javnosti o
pomenu varovanja voda.
Sklad Si.voda se z etičnimi smernicami zavezuje, da bo pri svojem delovanju strokoven, transparenten ter
učinkovit pri doseganju gospodarno in razumno zastavljenih ciljev.
Vrednote delovanja članov organov Sklada Si.voda, partnerjev, prostovoljcev, donatorjev ali drugih posameznikov ne smejo kršiti zgoraj navedenih institucionalnih vrednot Sklada Si.voda.
Delovanje zavoda Sklad Si.voda je namenjeno ozaveščanju javnosti na področjih izobraževanja, trajnostne
rabe vodnih virov in okolja.

Načela delovanja
Sklad Si.voda je pravna oseba zasebnega prava, ki posluje odgovorno in transparentno ter samostojno
nastopa v pravnem prometu.

Člani organov
Člani organov zavoda so izbrani po načelih objektivnosti, ki izključujejo kakršnokoli privilegiranost, pristranskost in diskriminatornost glede spola, starosti, rase, narodnosti ali verske pripadnosti.
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Pri imenovanju članov organov zavoda se upošteva njihova strokovna in moralna integriteta.
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Organi zavoda se pri svojem delu odločajo po svojem znanju in po svoji vesti, pri čemer so zavezani
k spoštovanju človekovih pravic, pravnih norm ter transparentnosti in profesionalnosti delovanja v vseh
svojih funkcijah.
Člani organov zavoda naj se izogibajo potencialnim konfliktom interesov, ki se porajajo zaradi razhajanj med
njihovimi osebnimi vrednotami in vrednotami Sklada Si.voda zaradi družinskih, prijateljskih in drugih povezav
ali zaradi nekdanjega/zdajšnjega delovnega razmerja.
Člani organov zavoda so dolžni varovati poslovne skrivnosti Sklada Si.voda in ravnati odgovorno do obveznosti zavoda.
Postopek izbiranja članov organov določa statut zavoda Sklad Si.voda.

Poslovanje
Sklad Si.voda je dolžan na svoji spletni strani javno objaviti letno poročilo o svojem poslovanju. Zavod je dolžan
poročilo posredovati tudi ustanovitelju zavoda in morebitnim partnerjem, ki sodelujejo pri izvajanju projekta.

Zbiranje sredstev
Vire pridobivanja sredstev opredeljuje statut zavoda Sklad Si.voda, ki določa, da lahko zavod sredstva za
opravljanje svoje dejavnosti pridobi: iz sredstev ustanovitelja, z lastno dejavnostjo, s prodajo blaga ali storitev na trgu, s prispevki donatorjev, iz občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisov ali drugih virov na
način in pod pogoji, kot jih določa statut.
Sklad Si.voda se zavezuje, da bo sredstva zbiral transparentno.
Če Svet zavoda in (ali) Strokovni svet menita, da je potencialni donator s svojimi vrednotami ali s svojim
ugledom v nasprotju z vrednotami zavoda, določenimi v teh etičnih smernicah, lahko sprejmeta predlog in/
ali mnenje, na podlagi katerega ima direktor/ica zavoda pravico donacijo zavrniti.

Izbor projektov
Strokovni svet Sklada Si.voda je samostojen pri svetovanju glede izbire projektov, ki jih bo denarno podprl
Sklad Si.voda. Pri tem Strokovni svet upošteva aktualnost in pomembnost problematike, ki se rešuje s
projektom, potrebe skupnosti, doseg ozaveščanja in prispevek projekta k potencialnemu razvoju stroke.
Izvajanje projekta nikakor ne sme škoditi Skladu Si.voda, širši družbi in okolju.

Partnerji
Kadar je projekt izpeljan ob pomoči partnerjev, je direktor/-ica zavoda dolžan/dolžna preveriti, ali vrednote in
ugled posameznega partnerja morebiti niso v nasprotju z vrednotami zavoda in drugimi določili, zapisanimi
v teh etičnih smernicah.

Izvajanje določil etičnih smernic
Člani organov Sklada Si.voda so sami dolžni nadzorovati izvajanje določil etičnih smernic in opozoriti na
nepravilnosti ali sporna dejanja.
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