
PRAVILA SODELOVANJA  
PRI DELU VPI_LES

Delo VPI_LES poteka v obliki svetovanj in mentoriranj ter skupinskih delavnic (coworking) 
ob za registrirane uporabnike brezplačni uporabi e-orodij za področja a) tehnologije lesne 
obdelave in odprtega inoviranja; b) ekonomike poslovanja in c) promocije z e-marketingom.  

Možni sta dve obliki sodelovanja registriranih uporabnikov in sicer kot 1) ČLAN ali kot 2) 
GOST virtualnega inkubatorja, kjer imajo člani poln dostop do vseh e-orodij in pomoči 
mentorjev/svetovalcev, medtem ko imajo gosti omejen dostop. Oboji imajo poln dostop do 
gradiv in oblik dela v Moodle e-učilnici. 

Sodelovanje (registracija) je možna kot fizična oseba (npr. Janez Lesar) ali kot pravna 
oseba, kjer namesto imena navedemo npr. XYZ d.o.o. ali Matej Javor s.p. in namesto 
priimka npr. Razvoj. 

Tako člani kot tudi gosti pri svojem delu na portalu https://vpi-les.eu in v e-učilnici 
sprejemajo naslednja pravila: 

• kot registriran član VPI_LES bom vedno nastopal v svojem imenu in za svoj 
interes in ne bom posredoval svojega uporabniškega imena in gesla drugim 
osebam ali pravnim subjektom; 

• pri vseh dostopnih e-gradivih in e-orodjih bom spoštoval avtorske pravice in ne 
bom nepooblaščeno širil teh gradiv ali jih drugače komercialno uporabljal; 

• v kolikor bom sodeloval pri "odprtem inoviranju" bom skladno s predhodnim 
dogovorom prispeval svoj fond ur v razvoj novih izdelkov/storitev; 

• pri uporabi s projektom pridobljenih vavčerjev (npr. svetovanje, certifikati ipd.) 
bom le-te uporabljal namensko in racionalno in izključno za svoj interes; 

• v promocijskem katalogu izdelkov/storitev bom predstavil le svoje izdelke in ne 
tudi izdelke ne-članov virtualnega inkubatorja; 

• pri skupinskih delavnicah (coworking) bom aktivno sodeloval ter prispeval svoj 
delež pri kreativnih rešitvah celotne skupine; 

• do drugih članov VPI_LES bom deloval ne-izključujoče in jim po svojih močeh 
pomagal pri njihovih rešitvah; 

• ves čas delovanja v VPI_LES in tudi kasneje bom promoviral cilje virtualnega 
inkubatorja in skrbel za ugled in dobro ime inkubatorja. 

V primeru kršenja zgoraj naštetih pravil sprejemam sankcije kot prvi opomin, drugi opomin 
in izključitev iz članstva virtualnega inkubatorja. 

V Nazarjah, 1. 12. 2019 

https://vpi-les.eu

