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ČLANSTVO v Strateškem Razvojno 
Inovacijskem Partnerstvu SRIP ACS+ 
 

 

SRIP ACS+ je Strateško razvojno inovativno partnerstvo, ki povezuje podjetja, javne raziskovalne organizacije 

in ostale zainteresirane deležnike s področja mobilnosti.  

Poslanstvo Strateškega razvojnega inovativnega partnerstva je prepoznavanje in ustvarjanje priložnosti in 

vzpostavitev vzpodbudnega okolja za dvig konkurenčnih sposobnosti in doseganje vodilnih položajev članov 

doma in na globalnem trgu. Posebno poslanstvo partnerstva je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko 

sodelovanje članov znotraj partnerstva in s povezovanjem z drugimi strateško razvojno inovacijskimi 

partnerstvi.  

 

 

POGOJI ČLANSTVA 
 

SRIP ACS+ je odprt za vse, ki prepoznajo svoj interes v aktivnem povezovanju in sodelovanju z ostalimi člani 

partnerstva pri izvajanju skupnih aktivnosti. Kandidat za članstvo v SRIP ACS+ izrazi svoj interes tako, da 

izpolni pristopno izjavo in jo pošlje pisarni SRIP ACS+. Po potrditvi izpolnjevanja pogojev in plačilu 

pristopnine postane polnopravni član partnerstva.  

  

Član SRIP ACS+ izpolnjuje enega ali več naslednjih kriterijev: 

• je neposredni dobavitelji avtomobilski industriji, dobavitelji strojne ali programske opreme, orodij in 

storitev na področju mobilnosti, 

• je izvajalec logističnih, proizvodnih ali raziskovalnih aktivnosti na področju mobilnosti,  

• je izvajalec izobraževalnih, svetovalnih in drugih storitev na področju mobilnosti ali širše,  

• kakorkoli vidi svoj poslovni interes v povezovanju s partnerji na področju mobilnosti. 

 

Član SRIP ACS+ 

• je član skupščine SRIP ACS+ s čimer ima priložnost sodelovati v upravljanju SRIP, 

• ima v skupščini SRIP ACS+ glasovalno pravico pri čemer ima vsak član en glas,  

• lahko voli in je lahko voljen v organe partnerstva SRIP ACS+, 

• prejema informacije o delu in aktivnostih pisarne SRIP ACS+,  

• prejema vse informacije, ki jih pisarna zbira in distribuira v okviru svoje dejavnosti, 

• lahko koristi podporne aktivnosti projektne pisarne SRIP ACS+, 

• je lahko soudeležen v skupnih aktivnostih članov SRIP ACS+ glede na izražen skupni interes,  

• lahko uporablja sredstva, združena za dogovorjene namene in ob dogovorjenih pogojih, 

• lahko predlaga obravnavanje vsebin, ki so skupnega pomena za člane, 

• sme opozarjati na nelojalno konkurenco, ki jo povzročijo člani partnerstva, 

• ima prednost pred nečlani pri pridobitvi ali sodelovanju v aktivnostih, ki jih izvaja partnerstvo, 

• ima pravico uporabiti status »član Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju 

mobilnosti SRIP ACS+« in uporabiti logotip na svoji spletni strani ter v promocijskih in informativnih 
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gradivih, ki se nanašajo na dejavnosti, povezane z aktivnostmi, ki se načrtujejo in izvajajo v okviru 

partnerstva.   

 

 

POSTOPEK SPREJEMA IN IZSTOPA IZ PARTNERSTVA 
• Kandidat za članstvo je seznanjen s pogoji članstva in pošlje izpolnjeno pristopno izjavo. 

• Po plačilu članarine kandidat postane polnopravni član SRIP ACS+.  

• Vsak član lahko izstopi iz partnerstva SRIP ACS+ na podlagi pisne izjave, če je poravnal svoje 

obveznosti do SRIP ACS+ in njegovih članov. Članstvo v izrednih primerih lahko preneha tudi na 

osnovi sklepa Nadzornega sveta . 

  

OBVEZNOSTI ČLANSTVA 
• Član konstruktivno sodeluje v aktivnostih partnerstva glede na njegov interes. 

• Član odgovorno in s ciljem oblikovanja skupne baze znanja pisarni partnerstva posreduje informacije 

in podatke, ki jih le-ta potrebuje za izvajanje skupnih projektov in aktivnosti v kolikor ne gre za 

razkrivanje poslovnih skrivnosti. 

• Član na osnovi prejetega računa plačuje letno članarino, ki pokriva redne aktivnosti pisarne SRIP 

ACS+ in znaša 

- 4.550 EUR za velika podjetja s prodajo nad 100 mio EUR letno, 

- 3.250 EUR za velika podjetja s prodajo do 100 mio EUR letno, 

- 1.560 EUR za srednja podjetja, 

- 650 EUR za mala podjetja, znanstvene in razvojno raziskovalne organizacije, 

- 250 EUR za mikro podjetja, podporne organizacije in fizične osebe 

• Poleg članarine član pokriva tudi finančne obveznosti za skupne projekte, oz. aktivnosti, ki niso del 

rednih aktivnosti partnerjev in jih sprejme dodatno skupščina v letnem programu dela ter 

pripadajoči sorazmerni del obveznosti za aktivnosti o katerih se skupaj dogovorijo izven letnega 

načrta vsi ali skupina članov združenja. 

 

 

 

Ljubljana, 30.6.2019 


