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PRISTOPNA IZJAVA 

za članstvo v SRIP Pametna mesta in skupnosti 
 

 

  
Naziv podjetja, ustanove  

   
Ulica in hišna številka  poštna številka in pošta 

   
Davčna številka  Matična številka 

   
Spletna stran  Elektronska pošta 

 
 

  

Kontaktna oseba za SRIP PMiS i  Funkcija kontaktne osebe 

 
 

  

Elektronska pošta  kontaktne osebe   telefonska številka kontaktne osebe 

 
 

  

Odgovorna oseba  Funkcija 
 

Velikost/tip organizacije (po ZGD): označite 

□ mikro podjetje □ fakulteta / institut 

□ majhno podjetje □ združenje 

□ srednje podjetje □ mestna občina 

□ veliko podjetje □ občina 
 

Vsebinsko sodelovanje: označite 

□ Zdravje □ Internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji  

□ Energetska in druga oskrba  □ Internet storitev 

□ Mobilnost, logistika in transport  □ GIS-T  

□ Varnost  □ HPC in Big data 

□ Kakovost urbanega bivanja  □ Kibernetska varnost  

□ Ekosistem pametnega mesta  □ Digitalna transformacija 
 

 
S podpisom te pristopne izjave za članstvo v SRIP Pametna mesta in skupnosti (v nadaljevanju PMiS) 
sprejemamo vse pravice in obveznosti člana SRIP PMiS, ki so določene v Poslovniku delovanja SRIP 
PMiS. 
 

http://www.ijs.si/
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Izrecno se zavezujemo, da bomo delovali v skladu s notranjimi akti in pravili delovanja SRIP PMiS ter 
plačali članarino na podlagi izstavljenih računov. 
 

Spodaj podpisani, dovoljujem Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana in SRIP PMiS, 
Teslova 30, 1000 Ljubljana, kot upravljalcu, zbiranje in obdelavo svojih zgoraj navedenih osebnih 
podatkov za naslednje namene (prosimo označite): 
 

□ za namene vodenja evidence o udeležencih dogodka, 
 

□ za namene pošiljanja gradiv, povezanih z določenim dogodkom, 
 

□ za namene informiranja o drugih predavanjih, seminarjih, delavnicah in podobnih dogodkih s  
              področja delovanja SRIP PMiS. 
 
Seznanjen/a sem s tem, da imam skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo pravico, da: 

- zahtevam dostop do osebnih podatkov, 
- zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z mano, in da  

imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, 
- lahko soglasje kadarkoli prekličem z obvestilom po elektronski pošti na naslov: pmis@ijs.si  
- imam pravico pri informacijskem pooblaščencu vložiti pritožbo. 
 

Seznanjen/a sem s tem, da: 

- bo upravljavec navedene osebne podatke obdeloval izključno za zgoraj navedene namene,  
dokler tega ne prekličem, 

- na podlagi posredovanih podatkov ne poteka avtomatizirano sprejemanje odločitev, 
- se osebni podatki hranijo do preklica. 
 
 
Pristopno izjavo hrani upravljavec SRIP PMiS. 
 
 
 

 

 
ime in priimek, funkcija 

 
 
 
 

podpis 
V ______________________, dne _____________________   [žig] 

http://www.ijs.si/
mailto:pmis@ijs.si
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ČLANARINA 

SRIP Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS) 
 

Član Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti – (SRIP PMiS) lahko 
postane vsaka pravna oseba, ki podpiše pristopno izjavo.  

 

Po podpisu pristopne izjave, ki je hkrati osnova za plačilo letne članarine, pridobi pravice člana: 

o pravico do aktivnega sodelovanja na tematskih delavnicah oz. volilnih zborih posameznih  
vertikal oz. horizontal,  

o pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini,  
o možnost sodelovanja tudi v ostalih organih upravljanja, aktivnostih SRIP, 
o  ter pravico do osnovnih storitev SRIP. 
 

Storitve SRIP vključujejo:  

o dialog z državo glede zakonodaje, razpisov;  
o predstavitev svojih virov in kompetenc ter iskanje komplementarnih partnerjev;  
o dostop do testnih okolij, laboratorijev, podatkovnih baz;  
o pomoč pri analizi trgov, razvoju kadrov, zaščiti intelektualne lastnine, pripravi projektov, ipd.; 
o pomoč pri iskanju virov financiranja razvoja (razpisi, zasebni investitorji); 
o pomoč pri internacionalizaciji -iskanje distribucijskih kanalov oz. strank. 
 

Višina letne članarine je odvisna od pravne oblike člana, njegove velikosti in števila zaposlenih.  

 

Članarina velja od 1. 1. do 31. 12., za tekoče leto. 

 

 

 

 

 

  

http://www.ijs.si/
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LETNA ČLANARINA 

 

SRIP Pametna Mesta in skupnosti 

Vrsta člana Članarina 
(EUR)* 

 
Gospodarska družba (velikost se določi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah UL RS 65/09 
in dopolnili: UL RS 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13, odl. US, 82/13, 55/15, 15/17) 
 
  Veliko podjetje  3.500 

  Srednje podjetje  1.500 

  Majhno podjetje 800 

  Mikro podjetje 300 

Raziskovalna organizacija (RO) 
  Fakulteta / inštitut 700 

Združenje  

Združenje (gospodarska zbornica, mreža, grozd, GIZ...), ki zastopa interese svojih 
članov 

Članarina se 
določi glede na 
velikost, kot pri 
gospodarskih 
družbah. 

Občina  
  Mestna občina 2.000 
  Občina 1.000 

 
 
 

∗ Višino članarine vsako leto potrdi Usmerjevalni odbor.  
 
 

Član lahko iz SRIP izstopi kadarkoli, pod pogojem, da je izpolnil do takrat sprejete obveznosti do SRIP.  

Član je lahko izključen, če pravočasno ne poravna finančnih in drugih obveznosti, škoduje ugledu SRIP 
ali če kako drugače krši sklepe in dogovore SRIP oz. posameznih organov le-tega. 

O izključitvi člana odloča skupščina na predlog Usmerjevalnega odbora.  

 

http://www.ijs.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730

