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PRILOGA 1:  
 
PRAVILA O ČLANSTVU IN IZRAČUNU ČLANARIN SRIP – KROŽNO GOSPODARSTVO  
 
 
V prvi fazi so vsi člani SRIP-a, ki so člani naslednjih gospodarskih zbornic oproščeni članarine 
SRIP:  
1) Štajerske gospodarske zbornice,  
2) Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),  
na osnovi načrtovanega medsebojnega dogovora med zbornicama. Vsi preostali člani SRIP so 
obvezani k plačilu članarine za celotno obdobje prve faze, pri čemer se pri izračunu višine 
članarine gospodarskih deležnikov upošteva velikost podjetij (VP, SMP ali mikro podjetja), ki 
se določa po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1-NPB14*). 
 
Članarine v EUR za člane SRIP-a v prvi fazi, ki niso člani ŠGZ ali GZS:  
Velika podjetja:                                                                              5.000 EUR 
Srednje velika podjetja:                                                                2.500 EUR 
Mala podjetja:                                                                                   830 EUR 
Mikro podjetja:                                                                                 300 EUR 
Lokalne skupnosti:                                                                            450 EUR 
Nevladne organizacije:                                                                     150 EUR 
Razvojno-raziskovalne institucije (RRI) in druge organizacije: 1000 EUR 
 
V drugi in tretji fazi SRIP-a so vsi člani SRIP-a obvezani plačati članarino v SRIP-u, ki je 
opredeljena na letni ravni se po potrebi korigira s sklepom Programskega Sveta (PS):  
Velika podjetja:                                                                                5.000 EUR 
Srednje velika podjetja:                                                                  2.500 EUR 
Mala podjetja:                                                                                     830 EUR 
Mikro podjetja:                                                                                   300 EUR 
Lokalne skupnosti:                                                                             450 EUR 
Nevladne organizacije:                                                                      150 EUR 
Razvojno-raziskovalne institucije (RRI) in druge organizacije: 1000 EUR 
Člani - izjeme po sklenjenem dogovoru. 
 
Merila za določanje velikosti podjetij: 
 - Mikrodružba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:  
   a) povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 10,  
   b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 EUR in  
   c) vrednost aktive ne presega 350.000 EUR.  
 
- Mala družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku in ki izpolnjuje dve od teh 
meril:  
  a) povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 50,  
  b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in  
  c) vrednost aktive ne presega 4.000.000 EUR.  
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- Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna 
družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:  
a) povprečno število delavcev v poslovnem letu je manjše od 250,  
b) čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 EUR, in  
c) vrednost aktive ne presega 20.000.000 EUR.  
 
- Velika družba je družba, ki ni ne mikro, mala ali srednja družba po prejšnjih odstavkih.  
 
Določbe iz ZGD in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe, se uporabljajo tudi za 
mikro družbe, razen če je drugače določeno. 
 


