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Upravni odbor SRIP ToP je na podlagi 10. člena Sporazuma o ustanovitvi Strateško razvojno-inovacijskega 
partnerstva Tovarne prihodnosti (SRIP ToP) na korespondenčni seji dne 09.10.2017 sprejel naslednjo 
 

Uredbo št. 1 : Pristopnine in članarine SRIP TOP  
 
 
Definicija pojmov 
 

 
Član je krovna enota, ki ima en glas v skupščini in plača eno pristopnino. 
Enota je organizacijska oblika, ki je lahko enovita ali sestavljena iz več enot, kar imenujemo krovna enota. 
 
 
Vrsta enote je   lahko podjetje, raziskovalna - enota, laboratorij, odsek, fakulteta, univerza, zbornica ter 
združenje oz. druga organizacijska oblika. 
 
 

Velikost enote se za gospodarske organizacije določa po ZGD-1, za raziskovalne organizacije in za ostale pa 
po številu zaposlenih v enoti. 
 

Članarina je vsakoletni finančni prispevek člana za izvedbo programskih ciljev SRIP ToP. 
 
Pristopnina je enkratni finančni prispevek člana ob pristopu v SRIP ToP. 
 
 
Članarina 
 

1. člen 
 
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.  
Članarino določa velikost enote.. 
Članarina za enoto je enaka za vse vrste enote istega razreda velikosti.  
 
Članarina enote 
 

2. člen 
 
Članarina enote je:   
a) članarina gospodarske organizacije, ki sodeluje pri uvajanju na trg v produktni smeri, 
b) članarina raziskovalne organizacije, odseka, laboratorija, fakultete, univerze, zavoda (je RO), katerega 

programska usmeritev je ena od KET (HOM), je na tem področju registrirana na ARRS in je na tem 
področju dokumentirano aktivna, 

c) članarina enote, ki je združenje, zbornica, zavod (ni RO) ali druga organizacija, aktivna na področjih, 
tehnologijah ali storitvah, ki jih ponuja SRIP ToP. 

 
Določanje članarin 

 
Za enote, ki so gospodarske organizacije ali raziskovalne organizacije velja naslednje: 

 Enota, ki ima v svojem sestavu več enot, se včlanjuje s posameznimi enotami. 

 Članarina enote, ki včlanjuje več enot iz svojega sestava, je seštevek članarin včlanjenih enot. 
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Za vse ostale enote se članarina določi glede na velikost enote (po kriterijih ZGD-1). 
 
Članarina enote se določa letno s sklepom UO. 
 
Velikost članarine za enoto se določa glede na razred velikosti enote v Republiki Sloveniji po kriterijih, 
določenih v 4.členu.  
 
Pristopnina 
 

3. člen 
Pristopnina je enkratni prispevek člana ob pristopu člana v SRIP ToP in je namenjena financiranju osnovnega 
delovanja SRIP ToP in pokrivanju začetnih stroškov za novega člana.  
Pristopnina za člana je enaka za vse člane istega razreda velikosti.  
Za enote, ki so del krovne enote, plača pristopnino samo krovna enota kot član SRIP ToP. Velikost člana  se 
določa po kriterijih ZGD-1. 
Pristopnina znaša 75% članarine člana po ZGD-1. 
 
Višina članarine, pristopnine  
 

4. člen 
 

Velikost enote  (ZGD-1) 

Naziv Število zaposlenih Promet v mio € Aktiva v mio € 

Mikro <10 <0,7 < 0,35 

Mala <50 <8,0 < 4,0 

Srednja <250 <40,0 < 20,0 

Velika  >250 > 40,0 > 20,0 

 
Pri enotah, ki so gospodarske organizacije, se za določanje velikosti enote upoštevajo vsi kriteriji po ZGD-1, 
pri ostalih pa se velikost enote določa samo glede na število zaposlenih po kriterijih ZGD-1. 
 
Višino članarine in pristopnine na predlog direktorja sprejme Upravni odbor SRIP ToP. 
 
Pravila uvrščanja članov v Vertikalne verige vrednosti (VVV)  in Horizontalne mreže (HOM) 
 

5. člen 
 
Pravila uvrščanja v vertikalne verige vrednosti (VVV) 
 
Enote  se uvrščajo v določene VVV v skladu z naslednjimi pravili: 
 

a) pravilo koncentracije kompetenc in poslovnih usmeritev 
 

 enota se lahko včlani v tisto vertikalno verigo vrednosti (VVV), ki zajema njeno trajnejšo poslovno 
usmeritev na trgu (osnovna usmeritev se izraža s produktno smerjo, v kateri enota deluje razvojno 
in poslovno kot uvajalec ali so-uvajalec rešitev na trg).Trajnejša poslovna usmeritev predstavlja 
tudi koncentracijo njenih poslovnih in razvojno inovacijskih kompetenc, zato je število takih 
usmeritev omejeno glede na velikost enote.  

 raziskovalno-razvojna enota v RO  se lahko včlani v VVV, ki zajema tehnološko področje, v katerem 
RO  razvija problemsko usmerjena tehnološka  znanja, postopke in rešitve (RO se lahko včlani v 
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tiste VVV, ki zajemajo tehnološka področja, v katerih njene raziskovalno-razvojne enote razvijajo 
problemsko usmerjena znanja, postopke in rešitve ). 
 

b) pravilo presečnosti oz integracije tehnologije 
Stopnja kompleksnosti proizvodov in storitev se meri s presečnostjo tehnološkega področja  
(tehnološko področje je presečno, ko vsebuje produktne smeri, ki spadajo v dve (ali več) različnih VVV). 
Presečnost je lahko med VVV v SRIP TOP ali med VVV v SRIP TOP in kakšnem drugem SRIP-u. V  
primeru, da se poslovna usmeritev enote umešča v presečno tehnološko področje se enota lahko 
včlani še v 1 dodatno VVV, ki je presečna z VVV z njegovo poslovno usmeritvijo v njegovih produktnih 
smereh znotraj SRIP ToP.  
Vsako tako odločitev mora odobriti in potrditi Upravni odbor. 

 
c) pravilo uteževanja prioritet  

 
Podjetje ima načelno možnost, da se glede na relativno težo svojih poslovnih usmeritev lahko odloči 
za utežitev svojega članstva v večih VVV tako da jim pripiše uteži, vendar samo v okvirih določenih v 
točki a) tega člena in za določen čas največ 3 let. Po tem času preide do opredelitve v skladu s točko a) 
tega člena. 
Vsako tako odločitev mora odobriti in potrditi Upravni odbor. 

 
Pravila uvrščanja enot v horizontalne mreže (HOM) 

 
6. člen 

        
a) Raziskovalne organizacije  

 
V HOM se lahko včlani raziskovalna enota, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 njena poslovna usmeritev je znanstveno raziskovalno delo na omogočitveni tehnologiji 
konkretne HOM, 

 je registrirana na ARRS za področje, ki vključuje to omogočitveno tehnologijo, 

 izkazuje zadostno dokumentirano  razvojno raziskovalno aktivnost na področju, 

 se včlanjuje samo v eno HOM (princip koncentracije kompetenc in poslovne usmeritve) 
 
Članstvo enote v več HOM je lahko le agregat članstev posameznih RRE (razvojno raziskovalnih enot) te 
enote v posameznih HOM. 
 
b) Raziskovalne skupine (RS)  v podjetjih  
 
V HOM se lahko včlani podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 ima pri ARRS registrirano raziskovalno skupino (RS), katere programska usmeritev je RRI (razvojno 
raziskovalna inciativa) na področju konkretne HOM in je na tem področju dokumentirano aktivna  

 se s to RS včlanjuje lahko samo v eno HOM 
Izjemoma se lahko za prehodno obdobje brez zahtevanih pogojev, včlani tudi podjetje, ki raziskovalno 

deluje na področju HOM.  Tako članstvo mora odobriti in potrditi Upravni odbor. 
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7. člen 
 
Omejitve članstva enote v različnih VVV in HOM glede na velikost enote 
 

Velikost enote Število poslovnih 
usmeritev = število VVV 
za včlanitev 

Število RRI kompetenc  
= število HOM za 
včlanitev 

Skupaj možnih 
včlanitev v VVV in 
HOM 

Mikro < 10 1  1 1 + 1 (HOM) 

Malo < 50 1 1 1 + 1 (HOM) 

Srednje < 250 2  1 2 + 1 (HOM) 

Veliko  >250 3  1 3 + 1 (HOM) 

Število  mogočih članstev enote v VVV in HOM  glede na velikost enote 
  
V primeru uvrstitve enote v več VVV in HOM, so prioritete utežene enakovredno, razen v primeru, ki je 
določen v členu 5. alineja c). 
 
Pristopna izjava in postopek uvrstitve enote v SRIP ToP 
 

8. člen 
 
Pristopna Izjava za včlanitev enote v SRIP  ToP 
 
Člani pristopajo k SRIP ToP  s podpisom izpolnjene pristopne izjave. Pristopna izjava obsega naslednje 
informacije o enoti: 

a. splošne informacije o članu, 
b. podatki o odgovorni in kontaktni osebi, 
c. spisek VVV in HOM s  kvadratkom za označitev izbire, 
d. velikost enote, 
e. organizacijska oblika, 
f. pripadnost sestavljeni enoti, ki je že član SRIP ToP, 
g. šifra raziskovalne skupine pri ARRS, če gre za prijavo v HOM, 
h. članstvo v GZS, 
i. izjava o plačevanju pristojbin (pristopnine in članarine) 

 
Postopek uvrstitve enote v SRIP ToP 
 

 Pristopni član izpolni in podpiše izjavo o pristopu, na kateri izpolni tudi vse točke o željeni 
uvrstitvi enote v VVV oz. HOM. 

 UO pregleda in potrdi uvrstitve ali od člana zahteva uskladitev oz. obrazložitev.   

 UO sprejme sklep o uvrstitvi enote v VVV oz. HOM in z njim seznani direktorja SRIP ToP in 
Programsko pisarno. 

 Programska pisarna obvesti člana o uvrstitvi in izda račun za  plačilo pristojbin. 
 

 
 

 
Ljubljana , 11.09.2017                                            Predsednik UO SRIP ToP 
         doc. dr. Igor Kovač 
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Sklep št. 1 : Višina članarine in pristopnine za leto 2018 
 

 
 
Upravni odbor je na seji dne 25.9.2017  sprejel sklep o višini članarine in pristopnine za leto 2018. Postopek 
izračuna članarine in pristopnine enote natančneje ureja Uredba o članarinah in pristopninah SRIP ToP.  
 
 

Velikost enote  (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 

 
 
Sklep se objavi na spletnem portalu SRIP ToP ter obvesti kontaktne osebe članov po elektronski pošti.  
 
 
 
Ljubljana, 25.9.2017     Predsednik  UO 
       doc. dr. Igor Kovač 


