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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.  
 

TABELA ČLANARIN IN PRISTOPNIN ZA LETO 2018 

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 
 

Tabela  velja za pristopnine od 1.10 2017 do 31.12.2018, za članarine pa od 1.1.2018 do 31.12.2018. 
 

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. 

 

 


