LETNA ČLANARINA / PRISTOPNINA
Primarni cilji Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (Si EnE) so povečanje
raziskovalno razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji članic EU in Zveze NATO,
povečanje deleža slovenskih partnerjev v obrambnih programih MORS, Evropske obrambne agencije
(EDA) in Zveze NATO ter povečanje deleža v Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih
verigah vrednosti.
Primarno ciljno skupino članov SiEnE predstavljajo poslovni subjekti z ustreznimi RR ali proizvodnimi
zmogljivostmi in globalnimi kompetencami. Poslovni subjekti, ki ne spadajo v primarno ciljno skupino
članov, lahko postanejo podpornik partnerstva.
Član SiEnE lahko postane vsak poslovni subjekt, ki izkaže interes, sprejme pogoje sodelovanja in je
pripravljen sodelovati v skladu z namenom in cilji partnerstva. Poslovni subjekt postane član
partnerstva s sprejemom in podpisom pristopne izjave, sklepom vodstveno koordinacijskega
odbora ter plačilom pristopnine in letne članarine.
V primeru že obstoječega članstva poslovnega subjekta v partnerstvih pod okriljem TECES velja znižana
letna članarina.
Način in podrobna pravila delovanja partnerstva SiEnE, pravice in obveznosti članov so določena v Aktu o
vzpostavitvi Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Pristopnina
▪

je enkratni prispevek ob pristopu člana v partnerstvo, znaša 75% letne članarine in je namenjena
delnemu pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v preteklih letih. Pristopnina se za leto 2020
še ne obračunava.

Članarina
▪

velja od 1.1. do 31.12. za tekoče koledarsko leto, velja do preklica ter se vsako leto avtomatsko
podaljša, razen ko je član vsaj do konca leta pisno prekinil članstvo za naslednje koledarsko
leto;

▪

član, ki vstopi v partnerstvo sredi koledarskega leta, se mu članarina obračuna kot
sorazmerni del članarine, glede na število mesecev do konca leta (n x 1/12 letne članarine za
vsak začet mesec članstva v koledarskem letu);

▪

člani drugih partnerstev pod okriljem TECES imajo znižano letno članarino.

Višina članarine
Višina letne članarine je odvisna od pravne oblike poslovnega subjekta, njegove velikosti, prihodkov,
števila zaposlenih in tudi od vrste njegove dejavnosti.
▪

Gospodarska družba
višina članarine je določena na podlagi definiranja velikosti družbe (Zakon o gospodarskih družbah
- ZGD-1I, Uradni list RS, št. 55/2015 z dne 24.7.2015) in se delijo na; velike, srednje, male/mikro
družbe, pri čemer se velike družbe dodatno delijo na zelo velike in velike glede na mejo 100 mio €
prihodkov od prodaje.

▪

Raziskovalna organizacija / enota (RO)
višina članarine je določena glede na število zaposlenih v RO / enoti in se delijo na nad 500
zaposlenih, med 250 in 500 zaposlenimi, med 50 in 250 zaposlenimi ter do 50 zaposlenih.
Raziskovalno organizacijo / enoto lahko predstavlja katedra, inštitut, laboratorij ali posamezni
raziskovalni oddelek...

Podporniki partnerstva
Morebitni zainteresirani, ki ne spadajo v primarno ciljno skupino članov partnerstva (npr. ministrstva,
agencije, razna združenja ali partnerstva, kot so gospodarske zbornice, Strateška razvojna inovacijska
partnerstva, grozdi, tehnološke mreže, gospodarska interesna združenja…), lahko postanejo podpornik
partnerstva.
Podpornik partnerstva je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu
pomaga pri njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju. Podpornik partnerstva ne
plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva. Status podpornika
partnerstva podeljuje vodstveno koordinacijski odbor.
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Pregled članarin in pristopnin ter možnega znižanja
LETNA ČLANARINA

Pristopnina

Članarina

od 2021
dalje

Znižana članarina zaradi članstva v
TECES & SRIP PSiDL1
-50%

TECES22
-30%

SRIP PSiDL3
-20%

Ostali SRIP4
-5%

Gospodarska družba
ZELO VELIKA - nad 100 mio € prihodkov

3.750 €

5.000 €

2.500 €

3.500 €

4.000 €

4.750 €

VELIKA - do 100 mio € prihodov

3.000 €

4.000 €

2.000 €

2.800 €

3.200 €

3.800 €

SREDNJA

1.875 €

2.500 €

1.250 €

1.750 €

2.000 €

2.375 €

MALA in MIKRO

1.125 €

1.500 €

750 €

1.050 €

1.200 €

1.425 €

nad 500 zaposlenih

2.625 €

3.500 €

1.750 €

2.450 €

2.800 €

3.325 €

od 250 do 500 zaposlenih

1.875 €

2.500 €

1.250 €

1.750 €

2.000 €

2.375 €

od 50 do 250 zaposlenih

1.500 €

2.000 €

1.000 €

1.400 €

1.600 €

1.900 €

900 €

1.200 €

600 €

840 €

960 €

1.140 €

Raziskovalna organizacija / enota

do 50 zaposlenih

Do znižanja članarine so upravičeni poslovni subjekti, ki so člani drugih partnerstev pod okriljem TECES:
1

TECES & SRIP PSiDL: člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), ki so izbrali področja pod koordinatorstvom TECES in so s tem
avtomatsko postali hkrati tudi člani TECES. Prejeli in plačali so izstavljen račun za tekočo letno članarino s strani TECES.

2

TECES: člani, ki so pristopili samo v članstvo TECES. Prejeli in plačali so izstavljen račun za tekočo letno članarino s strani TECES.

3

SRIP PSiDL: člani SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki niso izbrali področja pod koordinatorstvom TECES.

4

ostali SRIP-i: člani ostalih SRIP-ov.
Maribor, dne 05. 08. 2020
v imenu Vodstveno Koordinacijskega odbora SiEnE
mag. Matej Gajzer, predsednik
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