
  

Pristopna izjava v  SRIP Tovarne prihodnost  SRIP ToPP

Naziv: 

                                                (polni naziv enote)

Naslov: 
          (ulica, hišna številka)

Pošta :                          Kraj:             
(poštna številka) (kraj)

Davčna št.:                  Matčna št. 

Splet:                         e-pošta:       

Telefon:                      Fax:              

Ime:                                                                       Priimek:      

Funkcija:                     e-pošta:      

Ime:                                                                       Priimek:      

Funkcija:                     e-pošta:      

Telefon:                      GSM:            
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Podatki o enot

(davčna številka)

(uradna telefonska številka)

(spletni naslov)

(matčna številka)

(uradni naslov elektronske pošte)

(uradna številka fax – ni obvezen podatek)

Odgovorna oseba 

Kontaktna oseba 

Velikost

Velika

Srednja

Mala

Mikro

Izbira fokusnega področja
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Organizacijska
oblika

Podjetje

Raziskovalna 
organizacija

Ostali

(avtomatzacija, informatzacija, kibernetzacija)
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Robotski sistemi in komponente

Inteligentni laserski sistemi 
za tovarne in klinike prihodnost

Napredni senzorji

Pametni plazemski sistemi

Novi materiali

Inteligentni sistemi vodenja  za 
tovarne prihodnost

Pametna mehatronska orodja

Pametne tovarne

Robotka

Nanotehnologije

Fotonika

Plazemske tehnologije

 Sodobne proizvodne
 tehnologije za materiale

Tehnologije vodenja 

Horizontalne mreže  HOMPVertkalne verige vrednost  VVVP



Uporabniki s pridobljenim statusom člana SRIP ToP so tst uporabniki, ki imajo dolgoročni interes organiziranega sodelovanja na področju tovarn prihodnost 
in koriščenja skupnih storitev SRIP ToP. 
Članstvo v SRIP ToP je prostovoljno, SRIP ToP pa je odprt za članstvo vseh organizacij, ki zanj izkažejo interes.
Organizacija postane član SRIP ToP, če izpolni ter podpiše pristopno izjavo in plača pristopnino. Dolžnost člana je,  da redno plačuje letno članarino.
O sprejemu v članstvo, s potrditvijo pristopne izjave, odloča Upravni odbor.   
Fizične osebe ne morejo postat člani SRIP ToP.
Član lahko iz SRIP ToP kadarkoli izstopi s poslano izstopno izjavo pod pogojem, da je izpolnil vse do takrat sprejete obveznost do SRIP ToP. Že plačana 
pristopnina in letna članarina se ob izstopu ne vrača.

                                                                 

    

      

S podpisom pristopne izjave se včlanjujemo v SRIP Tovarne prihodnost in soglašamo s pravicami in obveznostmi 
člana SRIP Tovarne prihodnost, ki so določene v 

S p o r a z u m u 

o ustanovitvi Strateško razvojno - inovacijskega partnerstva TOVARNE PRIHODNOSTI  SRIP ToPP.

Zavezujemo se  poravnavat vse pristojbine  na podlagi izstavljenih računov ter sodelovat pri izvedbi akcijskega 
načrta SRIP ToP.  

Podpis odgovorne osebe ___________________________

V , dne 
              Vnesite kraj           Vnesite datum

  

 

Informacije o  akcijskem načrtu, ključnih usmeritvah  ter ostalih akth  SRIP ToP najdete  na   spletni strani  www.ctop.ijs.si  .  
Uvrsttev v določeno VVV in HOM je preliminarna in se lahko glede na odločitev Upravnega odbora ustrezno prilagodi.
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Vpišite naziv organizacije

Prikaz strukture SRIP ToP

Vpišite šifro raz.skupine ARRS

Izvleček iz Sporazuma o ustanovitvi SRIP ToP 

Organi SRIP ToP

S prijavo dovoljujemo obdelovanje posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/07). S podpisom dovoljujemo SRIP ToP hranjenje 
posredovanih osebnih podatkov za obdobje našega članstva v SRIP ToP z namenom obveščanja o novosth iz področij delovanja SRIP ToP, zakonodaje, članskih aktvnost, izobraževanja in razpisov.

Smo krovna enota, ki jo 
sestavlja več enot

Smo včlanjeni v GZS

Vnesite število enot, s katerimi vstopate v SRIP ToP

Vnesite naziv krovne enote 
Smo enota v okviru krovne 
enote

*Krovia eiota je orgaiczancjska oblcka člaia, kjer so združeie posamezie eiote.

Registrirana raziskovalna enota 
pri ARRS

http://www.ctop.ijs.si/
http://www.ctop.ijs.si/


Navodila za izpolnjevanje pristopne izjave
Odgovorna oseba
Odgovoria oseba je oseba, kc je ia icvoju eiote pooblaščeia za zastopaije eiote ci cma pooblastlo za podpcsovaije uradich dokumeitov v
cmeiu eiote v skladu z citericmc pravclc eiote.
Kontaktna oseba
Koitaktia oseba je zaposleic/ia v eiot, kc je koitakt eiote, s katercm bo SRIP ToP (vodstvo ci koordciatorjc) sodeloval prc czvajaiju aktviost
SRIP ToP. Koitaktia oseba eiotee je ključic vmesick med eiotoo ci SRIP ToP. Koitaktia oseba je lahko tudc odgovoria oseba eiote. 
Velikost
Velckost eiote je pomembei podatek za določevaije vcšcie člaiarcie ci števcla možich člaistev eiote v vertkalich vercgah vrediost (VVV) ci
horczoitalich mrežah (HOM).  Velckost eiot, kc so gospodarske orgaiczancje se določa po krctercjch (ZGD-1). Velckost eiot, kc so razcskovalie alc
ostale orgaiczancje (zboricne, staiovska združeija, zavodc, kc icso razcskovalic ci drugc) se določa po krctercju števcla zaposleich (ZGD-1). Izberete
lahko samo eio velckost eiote.
Organizacijska oblika 
Orgaiczancjska oblcka eiote je  pomembei podatek za določevaije  števcla možich člaistev eiote v vertkalich vercgah vrediost (VVV)  ci
horczoitalich mrežah (HOM), cma pa tudc vplcv ia iačci obračuia člaiarcie. Izberete lahko samo eio vrsto orgaiczancjske oblcke eiote. V
prcmeru, da vaša eiota ic podjetje alc razcskovalia orgaiczancja, czbercte opncjo Ostalc.

Prikaz določanja članarin števila možnih včlanitev enote  v VVV in HOM glede na vrsto in velikost enote SRIP ToP

Izponjevanje pristopne izjave za enovite in sestavljene enote

Orgaiczancje so lahko eiovcte alc sestavljeie cz več eiot. Eiota je v sestavljeic gospodarskc orgaiczancjc poslovia eiota, kc je iosclen alc soiosclen
uvajaija ia trg v produktic smerc oz. vercgc vrediost. 

V razcskovalich orgaiczancjah je eiota laboratorcj, odsek, razvojic neiter, cpd. Eiota je iosclen določeie omogočctveie tehiologcje. 

Orgaiczancje, kc icso gospodarske alc razcskovalie, se obraviavajo kot eiovcte orgaiczancje.

Sestavljeie orgaiczancje, kc včlaijujejo več eiot, czpolicjo prcstopio czjavo za vsako eioto posebej. Vsaka  orgaiczancja czpolic tolcko prcstopich
czjav, kolckor svojch eiot včlaijuje.

Sestavljeia orgaiczancja lahko prcstopc v SRIP ToP tudc z eio samo (začasio) prcstopio czjavo ci plačclom prcstopicie. V roku 30 dic mora krovia
orgaiczancja prcjavo dopolict s  podpcsaicmc prcstopicmc czjavamc vseh eiot, kc jch orgaiczancja vključuje v SRIP ToP.
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PRISTOPNINA in ČLANARINA SRIP ToP 
 

Član Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Tovarne prihodnosti – (SRIP ToP) lahko postane vsaka pravna oseba, ki podpiše
pristopno izjavo in plača pristopnino. S tem pridobi  vse pravice člana ter pravico do aktivnega sodelovanja na vseh aktivnostih SRIP
ToP, pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, možnost sodelovanja ali imenovanja v ostalih organih upravljanja in pravico
do storitev SRIP ToP.
Pristopnina je enkratni prispevek člana ob pristopu člana v SRIP ToP in je namenjena delnemu financiranju osnovnega delovanja
SRIP ToP in pokrivanju začetnih stroškov SRIP ToP za novega člana.
Članarina je prispevek, ki ga letno plačuje vsak član SRIP ToP in je namenjena pokrivanju dela stroškov za izvedbo programskih
ciljev SRIP ToP v tistem letu.
Višina letne članarine je odvisna od pravne oblike člana, njegove velikosti in števila zaposlenih (po ZGD-1).

Predlog višine članarine pripravi direktor, potrdi pa Upravni odbor. Članarina velja od 1.1. do 31.12. za tekoče leto. V primeru, da 
član vstopa v drugi polovici koledarskega leta, se mu obračuna polovična članarina za leto vstopa.
 

TABELA ČLANARIN IN PRISTOPNIN 

Velikost enote (po ZGD-1) Vrednosti v €

Naziv Članarina Pristopnina

Mikro 350 262,50

Mala 1.000 750

Srednja 2.500 1.875

Velika 4.800 3.600
 

 

STORITVE SRIP ToP ZA ČLANE 
 

 

Promocija 
 
•osnovna predstavitev člana 
na spletu in priprava 
skupnega kataloga SRIP ToP 
(vir, ponudba in kompetence); 

•pomoč pri strateški 
internacionalizaciji (iniciative 
na ravni države in EU, 
gospodarskih zbornic in 
panožnih združenj); 

•sofinanciranje udeležbe na 
dogodkih, skupnih 
predstavitvah, organizacija 
delavnic, konferenc in video 
spletnih seminarjev; 
•spodbujanje prenosa znanj iz 
tujine v Slovenijo; 
•identifikacija in analiza 
možnosti za izmenjavo 
človeških virov. 

 
Tržne aktivnosti 
 
•zastopanje v strateških 
panožnih in industrijskih 
združenjih; 

•spodbujanje in koordinacija 
povpraševanja, sodelovanja in 
vključevanja v verige 
vrednosti ostalih SRIP-ov; 

•informiranje glede 
javnih razpisov v 
Sloveniji in EU na 
strateškem področju 
delovanja SRIP ToP; 

•možnost sodelovanja v 
ekspertnih svetovalnih 
skupinah SRIP ToP;  

•pomoč pri iskanju 
komplementarnih 
partnerjev na domačem 
in tujem trgu;  

•pomoč pri dostopu do 
trga preko gospodarske 
diplomacije. 

 
Razvoj 
 
•identifikacija skupnih 
razvojnih iniciativ; 

pomoč pri iskanju 
razvojnih kompetenc za 
izvedbo razvojnih 
projektov; 

•možnost sodelovanja 
pri pripravi akcijskih 
načrtov SRIP ToP; 

•dostop do testnih 
okolij, laboratorijev, 
podatkovnih baz;  

•pomoč pri iskanju virov 
financiranja razvoja 
(razpisi, zasebni 
investitorji); 

•spodbujanje naložb na 
področju razvoja 
izdelkov, storitev in 
prenos tehnologij in 
inovacij; 

•spremljanje globalnih 
trendov, novih 
tehnologij in področij 
raziskav in razvoja; 

•dostop do baze 
patentov; 

•mreženje članov. 

 
Storitve 
 
•pomoč pri analizi 
trgov, zaščiti 
intelektualne lastnine, 
pripravi projektov, 
storitev varstva okolja; 

•zastopanje pri dialogu 
z državo glede razpisov 
in razpisnih pogojev; 

•seznanjanje članov s 
tehnološkimi trendi, 
aktualnimi razpisi v EU 

in Sloveniji ter novicah 
delovanja SRIP ToP; 

•zastopanje članov SRIP 
ToP napram državnim 
institucijam, drugim 
SRIPom; 

•identifikacija, načrt 
sodelovanja in 
zastopanje članov v 
najprimernejših 
evropskih platformah; 

•promocija produktov, 
storitev in tehnologij v 
Sloveniji in tujini.  

 
Razvoj človeških virov 
 
•pomoč pri razvoju in 
implementaciji 
ustreznega kadrovskega 
modela; 

•priprava nacionalnega 
kataloga kompetenc in 
potreb; 

•identifikacija potreb po 
izobraževalnih 
programih; 

•dolgoročno 
napovedovanje potreb 
glede kompetenc; 

•sodelovanje z 
izobraževalnimi 
ustanovami za razvoj 
specifičnih kompetenc; 

 

•zastopanje članov SRIP 
napram državnim 
institucijam glede 
razvoja izobraževalnih 
programov. 

 
Souporaba 
infrastrukturnih 
zmogljivosti 
 
•identifikacija 
raziskovalne in razvojne 
infrastrukture; 

•mrezěnje med 
ponudniki in uporabniki 
infrastrukture; 

•zastopanje cľanov SRIP 
ToP napram drzǎvnim 
insťitucijam glede 
razvoja raziskovalne in 
razvojne infrastrukture; 

•vzpostavitev sistema za 
souporabo 
infrastrukture. 
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