
NOTARKA META ZUPANCIC

Davina ulica 1, 1000 Ljubljana
tel. it. 01/437-73-61

Opr. dt. SV 138/16

NOTARSKO POTRDILO

Notarka Meta Zupaniid

da se predi5deno besedilo Pogodbe o ustanovitvi Slovenskega inovacijskega
stidi56a, evropskega gospodarskega interesnega zdruZenja - SIS EGIZ, Vedna pot
113 (stotrinajs|, 1000 (tisoi) Ljubljana, matidna Stevilka 6976824000 (Sest-devet-
sedem-5est-osem-dve-5tiri-nid-nid-nid) ujema z vsebino sklepov vseh ustanovnih
dlanic o vkliuditvi novih 6lanic.

Notarskemu potrdilu je priloieno in na predpisan nadin spojeno predi5deno besedilo
Pogodbe o ustanovitvi SIS EGIZ.-

Zdrulenju se izda en prepis notarskega potrdila, izvirnik listine pa se hrani v pisarni
podpisane notarke. -

V Ljubljani, dne 18.03.2016 (osemnajstega marca dvatisod6estnajst)

Lastnoroini podpis in lig notarke :

lodl



Slovensko inovacijsko stiiiSie - SIS -
_ _ _ EVROPSKO GOSPODARSKO INTERESNJO ZDRUZENJE _ SIS EGIZ- - _

- POGODBA O USTAr{OV|TV|- - - - -
(prediSdeno besedilo)

SPLOSNE DOLOCBE_

1. (prvi) dlen- - -

S sprejemom te pogodbe ilanice ustanavljajo Slovensko inovacijsko stidiSde, evropsko gospodarsko

interesno zdruienje - SIS EGIZ (v nadaljevanju: Tdruienie), doloiajo temelne cilje in dejavnost

zdruienja, organe zdruienja ter urejajo druge zadeve, pomembne za delo zdruienja.-

Ta pogodba se Steje kot statut zdruzenja.-

Ustanovne dlanice zdruienja so (v nadaljevanju pogodbenikil:

a

a

a

AmCham d. o. o., Dunajska 156 (stogestin petd eset), 1000 {tisoi) Ljubljana,- - - - -
Blagovno trgovinski center d. d. (skrajiana firma BTC d.d.) , Smartinska cesta 152

(stodvainpetdeset), 1000 (tisoi) Ljubljana,-
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne druibene Studije Maribor, PreSernova ulica 1(ena),
2000 (dvatisoe) Maribor, -
ELES, d. o. o., Hajdrihova ulica 2 (dva), 1000 (tisoi) Ljubljana,-
EN - FIST center odlidnosti (skrajiana firma cO EN - FIST), Trg osvobodilne fronte 13 (trinajst),

r000 (tisod) Ljubljana,-
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (skrajgana firma GORENJE, d.d.), Partizanska cesta 12 - -
(dvanajst), 3320 (tritisoatristodvajset) Velenje
InStitut JoZef Stefan, Jamova cesta 39 (devetintrideset), 1000 (tisoi) Ljubljana,-

Kemijski inititut, Hajdrihova 19 (devetnajst), 1000 (tisot) Ljubljana,

Krka d. d,,Smarje5ka cesta 6 (sest),8501 (osemtisoepetstoena) Novo mesto,-
Lek farmacevtska druiba d.d., Verovikova 57 (sedemin petdeset), 1'526 (tisoa-

petstoSestindvajset) Ljubljana,

Mestna obiina Ljubljana, Mestnitrg 1 (ena), 1000 (tisoi) tjubljana,-
Nacionafni institut za biologijo, VeCna pot 717 (stoenajst), 1000 (tisoi) LjubUana,-

Nova Ljubljana banka d. d., Trg republike 2 (dva), 1000 (tisoi) Ljubljana,

Razvojni center orodjarstva Slovenije (skrajiana firma TECOS), Kidrifeva ulica 25 -
(petindvajset), 3000 (tritisot) Celje,- -
RIKO, industri,ski, gradbeni inieniring in leasing d.o.o. (skrajSana firma RIKO, d.o.o'),
Bizjanova 2 (dva), 1000 (tisod) Ljubljana,-
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije - RRA LUR, TehnoloSki park 19 - - -
(devetnajst), 1000 (tisod) Ljubljana,

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (skraiSana firma SID banka, d.d,
Ljubljana), ulica Josipine Turnograjske 6 (sest), 1000 (tisoi) Ljubljana,-

Slovensko gospodarsko in raziskovalno zdrulenje, 6 (5est) avenue Lloyd George, 1000 (tisod)

Bruselj, Belgija, -

a

a

a

.-f



a

a

Spica International, Sistemi za avtomatsko identifikacijo d.o.o., Pot k se.jmisiu 33 - - - - - -
(triintrideset), 1231 (tisoddvestoenaintrideset) Ljubljana,

Tehnoloiki park Ljubljana d. o. o., Tehnoloiki park 19 (devetnajst), 1000 (tisoi) Ljubljana, -
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15 (petnaist), 1000 (tisoi) Ljubljana,-

TRIMO inieniring in proizvodnja montainih objektov, d.d. (skraj5ana firma TRIMO, d.d.),

Prijateljeva cesta 12 (dvanajst), 8210 (osemtisoidvestodeset) Trebnje,-
Univerza v Ljubljani, (skrajiana firma UL), Kongresni trg 12 (dvanajst), 1000 (tisod) Ljubljana,

Zdrulenju se kot dlanice lahko pridruiijo tudi univerze, instituti, podjetja in banke, centri odlidnosti in

kompetenini centri ter druge vmesne organizacije.

Naknadno vkljuEene ila nice so:

Center odliinosti nanoznanosti in nanotehnologije - NANoCENTER, Ljubljana, Jamova cesta

39 (devetintrideset), 1000 (tisod) Ljubljana,-

82 izobraZevanje in informacijske storitve, d.o.o., Triaika cesta 42 (dvainitirideset), 1000

(tisoa) Ljubljana,-
PEDAGoSKI INSTITUT, Gerbideva ulica 62 (dvainSestdeset), 1000 (tisoi) Ljubljana,

Center odliinosti NAMASTE, zavod za raziskave in razuoj naprednih nekovinskih materialov s

tehnologijami prihodnosti, Jamova cesta 39 (devetintrideset), 1000 (tisoi) Ljubljana, - - - -
ALMA MATER EUROPAEA-Evropski center, Maribor, Slovenska ulica 17 (sedemnajst), 2000
(dvatisoE) Maribor, -
GRADBENf f NSTITUT ZRMK d.o.o., Dimiieva ulica 12 (dvanajst), 1000 (tisod) Ljubl)ana. - -

Podporniki zdruienja lahko postanejo tisti, ki formalno ne morejo postati dlanica zdruienja.- - - - -

Lista ustanovnih, novih in podpornih dlanic zdruienja je sestavni del te pogodbe.-

2. (drugi) ilen - Firma, skrajiana firma in sedei zdruienja-

Firma zdruienja se glasi:

Skrajiana firma zdruienja se glasi:

Slovensko Inovacijsko stiiiSie, evropsko gospodarsko

interesno zdruienje-
srs EGtz-

V mednarodnih aktivnostih uporablja zdruienje poleB firme tudi angle3ki prevod imena za firmo: - -
Slovenian Innovation Hub, European Economic lnterest

Grouping
In angleSki prevod skrajiane firme: SIH EEIG-

Sedei zdruienja ie: Ljublja na-

Toien naslov zdruienja je Veina pot 113 (stotrinajst), 1000 (tisoi) Ljubljana. Sprememba todnega

naslova zdruienja ne pomeni spremembe pogodbe.-

Naslov zdruienja lahko s sklepom spremeni direktor.-

3. (tretji) dlen - Temeljni cilji zdruienja-

Zdruienie je neprofitna organizacija.



Cilj zdruienja je krepitev inovacijske zmogljivosti in mednarodne konkureninosti Sloveniie,

povezovanje in uveljavljanje interesov in potencialov ilanic, prenos znanja na trg in v druibo z

namenom inovacijskega razvoja, podpora pri ustvarjanju novih vrednosti, pospeSevanje dejavnosti

ilanic in skrb za uveUavljanje in utrjevanje znanosti, razvoia in raziskav ter pripadajodih storitev. - -

4. (detrti) dlen - Dejavnost zdruienja-

Zdruien)e v interesu tlanic opravlja dejavnosti, ki so v povezavi z gospodarskim delovanjem in

razvo,em ter trienjem inovacijske dejavnosti Clanic.- -
zdruienje opravlja naslednje dejavnosti:-

. Spremlja organizacijo in naiine izvajanja inovacijske dejavnosti v svetu, instrumente

inovacijskega podpornega okolja in prispeva k njegovemu razvoju v Sloveniji na osnovi

sprejetih strategij Republike Slovenije na podrodju inovacijske dejavnosti, in drugih politik za

njeno uspelno uresnidevanie, in sicer tako na tehnolo3kem, kot na druiboslovnem podrofju.

r Spremlja podroija odliinostiv raziskavah in inovacuah, ter identificira potencialne projekte.

o Povezuje inovacijske akterje oz. raziskovalne skupine znotraj Slovenije in s partnerji v svetu, s

ciljem doseganja kritidne mase in sinergidnih udinkou potrebnih za uspesen prodor v

mednarodnem okolju. - -
r Sodeluje pri evalvaciji perspektivnih inovacijskih projektov in pomaga pri iskanju finandnih

sredstev potrebnih za njihovo uspeino realizacijo. - - - -
. Zastopa skupne in posamezne interese ilanic zdruienja pri meddriavnih, mednarodnih,

driavnih organih in drugih organizacijah.-
. Spodbuja inovaciisko dejavnost svojih dlanic. promovira njihove doseike ter jih povezuje s

sorodnimi partnerji doma in po svetu - posebej na osi Trst - Ljubliana -Maribor - Zagreb -

Gradec - ter v 5iriem mednarodnem prostoru, vkljudno z regijo JV Evrope.-

. ObveSIa domato in mednarodno javnost o inovacijskih doseikih svojih dlanic, njihovem

povezovanju ter o njihovem uspe5nem sodelovanju z mednarodnimi partnerji'

o Opravlja promoci,sko in publicistidno dejavnost.-
o Opravlia svetovalno dejavnost.

r Nudi podporo pri ustanavlianju start-upov, buy-outov in buy-inov na podroiju razvoja,

raziskav in inovacij z usmerianiem in predstavljanjem storitev svojih ilanic.
. lzvaia podporo in/ali sodeluje za/pri Studije/-iah izvedljivosti za pomembne, obetavne

projekte.-
o lzvede itudije ocene trga za nove proizvode in storitve.-
. Usposablja in trenira (coaching) kadre iz organizacij tlanic zdruienja

. Spremlja razvoj trikotnika znanja, razvoj drugih inovacijskih vozli5d, in predlaga ukrepe

slovenski politiki na podroEju RR in inovacij.

. Opravlja druge naloge in aktivnosti, ki so v skupnem interesu dlanic in vodijo k napredku

inovacijske zmogljivosti Slovenije.-

Dejavnost zdruienja se po Standardni klasifikacti dejavnosti razvriia med )S 94.110 Dejavnost

poslovnih in delodajalskih zdruienj<. -
Zdruienje lahko v skladu z zakonom opravlja tudi druge posle, ki so v interesu ilanic, ne pomeniio pa

opravljanja samostojne dejavnosti zdruZenja in niso konkurentni poslom dlanic druienja. Takine

posle zdruienje o pravlja za svoj radun.



5. (peti) dlen - Organizacija dejavnosti zdruienja SIS- - - -

Z namenom izvrSevanja nalog, ki so s to pogodbo opredeljene kot dejavnost zdruienja, lahko organi

zdruienja v okviru zdrulenja imenujejo delovna telesa zdruienja {kot npr. komisije, sekcije, projektne

odbore,...), kot stalne ali zaiasne oblike organiziranja dela zdruienja.

Sestavo, pristojnosti, nadin dela in mandat ilanov delovnih teles doloEi organ zdruienja ob

imenovanju. Posamidno delovno telo je lahko ustanovljeno le, ie je v njega imenovan predstavnik

naimanj ene ilanice, ki nima zastopnika v svetu zdruienja, v primeru, ko Stevilo dlanic zdruienja

presega Stevilo Clanov sveta.

V primeru imenovanja delovnega telesa zaradi izvrievanja nalog na ali v zvezi s projektom, vsaka

ilanica zdruienja, ki sodeluje pri izvedbi projekta, delegira po enega predstavnika. Ta mora biti

vodilni usluibenec na podrodju, za katero je telo ustanovljeno

Strokovna, administrativno tehnidna in druga opravila za delovna telesa opravlja.io strokovne sluzbe

zdruienja, -

Pravica in dolinost zdru:enja, njegovih organov in delovnih teles je, da s svolega delovnega podrodja

pristojnim organom in organizacijam posredujelo svoje mnenje, pripombe in predloge. Katerakoli

dlanica zdruienja lahko kadarkoli zahteva dokument iz prejSn.iega stavka, ki ji ga mora zdruienje
posredovati po elektronski posti, na s strani dlanice naveden elektronski naslov, najkasneje v treh

delovnih dneh od prejema zahteve. fe ima tak dokument oznako zaupno je ilanica dolzna tak
dokument varovati kot poslovno skrivnost skladno s standardi varovanja poslovne skrivnosti, ki velja

pri zdruienju. dlanica ne more od zdruienja zahtevati razkritia osebnih podatkov. ee je zaradi

cenzure osebnih podatkov potrebno ved iasa za pripravo dokumenta na posredovanje dlanici, velja,

da je skrajni rok za posredovanje dokumenta ilanici sedem delovnih dni od prejema zahteve dlanice.

6. (5esti)dlen - Podporniki zdruienja-

Podporniki zdruZenla so pravne ali fizitne osebe, ki podpirajo dejavnost zdruienja, vendar formalno
ne morejo biti elanice zdruienja.
Podporniki zdruienja so zainteresirani za delovanje in razvoi zdruienja ter z njim sodelujejo in

doprinesejo k samemu delovanju zdruZenja.-
5 podporniki zdruienja sklene zdru:enje poseben dogovor s katerim opredelijo medsebojna razmerja

in delovanie.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ELAruIC_

7. (sedmi) dlen - elanstvo v zdruienju-

dlanice zdruienja so lahko pravne osebe, ki so registrirane v ilanici Evropske unije in se ukvarjajo z/s

- inovacijsko, raziskovalno in/ ali razvojno dejavnostjo,-
- trienjem inovacij ali drugadnim gospodarskim izkoriiEanjem rezultatov raziskav in razvoja, -
- integracijodru:benih/netehnoloikih intehnoloikihinovacij,-
- proizvodnjo produktov ali tehnologil, ki so rezultat raziskovalnega in razvojnega dela.- - - -
- razvojem in ume5danjem d ruibenih/netehnoloikih inovacij in storitev,-



neposrednim financiranjem s produkti finaninega inieniringa prej navedenih dejavnosti oz.

storitev. -

elanice zdruienja so lahko tudi druge organizacije, v kolikor je taksno dlanstvo v interesu Elanic

zdruienja, kar zdruienje v vsakem posamiinem primeru posebej ugotavlja.-
O sprejemu nove dlanice odlodajo, po prejemu prosnje za sprejem v dlanstvo, ki ga potencialna nova

dlanica naslovl na svet zdruienja, soglasno vse ilanice zdruienja.-

Nova tlanica s pristopom sprejme vse obveznosti, kot jih imajo Elanice zdruienja. Nova alanica vstopi

v dlanstvo zdruienja s pristopno izjavo, v kateri izrete soglasje k pogodbi o ustanovitvi zdruienja ter

se zaveie izpolniti vse zahteve, kijih je skuplfina doloEila v iasu pred sprejemom flanice. Odloiitev o

sprejemu nove dlanlce lahko vsebuje zahtevo po platilu dolodenega zneska za sofinanciranje Ze

obstoieaih projektov zdruienja.

8. (osmi) ilen - Pravice in obveznosti ilanic- -

Vse ilanice zdruienja so enakopravne.- - - -
elanice zdruienia imajo pravico, da preko svojih predstavnikov v skup56ini ter drugih organih in

delovnih telesih zdruienja sodelujejo pri upravljanju in delovanju zdruienja v skladu s to poSodbo. -
Clanica ima pravico, da na od nje dolodene dokumente in informacUe postavi oznako zaupno in

zdruienje o taksni dokumentaciji ne sme dati nikakrsne informacije nikomur, brez pisnega soglasja

ila nice.-

elanice imajo pravico uporabljati storitve zdruienja

elanice so doline aiurno obve5iati zdruienje o pomembnih okoli5iinah, ki bi lahko vplivale na

ilanstvo ilanice v zdruienju, o statusu dlanstva v svetu zdruienja in/ali o drugih okoliSdinah, ki bi

lahko vplivale na poslovanje zdruienja.

Clanice so doline spoitovati pogodbo ter se v okviru nje ravnati po pravilnikih in sprejetih sklepih

organov zdruienja.- - - -
Sprejeti skfepi zdruienja zavezujejo tudi novo vstopajode ilanice.-
elanice zdruienja imajo pravico do informiranja o delu zdruienja in pravico do vpogleda v poslovne

knjige. Za poslovno skrivnost se Steiejo podatki, za katere tako doloti zdruienje s posebnim sklepom

direktorja ali sveta zdruienja in v katerem doloai tudi naiin varovanja poslovne skrivnosti in

odgovornost oseb, ki so doline varovati poslovno skrivnost.

9. (deveti) dlen - Prenehanje ilanstva-

Ob pogojih, doloienih s to pogodbo, lahko ilanica iz zdruienja izstopi ali pa se jo iz dlanstva izkljudi.-

tlanstvo v zdrulenju preneha tudi v primerih, ko dlanica preneha s poslovanjem.-

V primerih, da eni ali vei Elanic preneha tlanstvo v zdruienju, zdruienje ne preneha, temved

nadalluje poslovanje v skladu z dolotili te pogodbe.-

S prenehanjem dlanstva ilanica ne pridobi pravice do premoienja zdruienja, razen v primeru

likvidaciie zdruienja, ko se premoienje razdeli med ilanice v skladu z likvidacijskimi pravili.- - - - -

L0. (deseti) dlen - lzstop dlanice-

/



tlanica zdruienja ima pravico, da iz zdruienja izstop;. lzstopno izjavo mora dlanica nasloviti na svet

zdruienja, v pisni obliki, nalkasneje do 30 (trideset). oktobra vsakega leta. elanstvo v zdruienju
izstopajodi ilanici preneha s potekom koledarskega leta v katerem je podala izstopno izjavo.- - - -
Pred izstopom mora ilanica poravnati vse svoje obveznosti, ki jih ima do zdruienja. lzstop ne

uiinkuje pred poravnavo vseh obveznosti, ki jih ima izstopna dlanica do zdruienja.-

11. (enajsti) dlen - lzkljuditev dlanice-

lzkljuditev dlanice je mogoCa v primerih hujiih kr5itev obveznosti dlanice, dogovorjenih s to pogodbo,

ali na organih in oblikah dela zdruienja skladno s to pogodbo.-

O izkljuiitvi dlanice odloia skup5tina zdruienja na predlog sveta zdruienja. Skupldina mora sklep o

izkljuiitvi sprejeti z 90 (devetdeset)% vseh na skupliini prisotnih glasov, pri demer dlanica, o

izkljuiitvi katere se odloda, ne more glasovati, njeni glasovi pa v tej toaki niso sestavni del kvoruma.

elanica, ki ji je z izkljuditvijo prenehalo dlanstvo v zdruienju, je dolina poravnati ilanski prispevek za

tekode poslovno leto ter vse svoje ostale zapadle obveznosti do zdruienja.- - -
lzkljuiena dlanica odgovarja za svoj del neizpolnienih obveznosti zdruienja, ki so nastale do dneva
izkljuEitve, do njihove popolne izpolnitve. ee obveznosti izkljuiene ilanice ni mogode specificirati, se

steje, da je njen del obveznosti sorazmeren njeni obveznosti iz preteklega koledarskega leta glede na

celotno obveznost ostalih flanic za tekode ooslovno leto.- - -

12. (dvanajsti) dlen - Drugi razlogi za prenehanje dlanstva-

Ce ie posamezni ilanici dana prepoved opravljanja dejavnosti ali de preneha s poslovanjem oziroma
je zoper njo uveden postopek zaradi insolventnosti ali postopek preventivnega finan;nega
prestrukturirania, ji dlanstvo v zdruienju preneha avtomatsko.

V primeru prenehanja dejavnosti ali pridetka postopka preventivnega finandnega prestrukturiranja je

takina ilanica dolina poravnati vse svoje obveznosti do zdruienja, dlanstvo pa ji preneha z dnem
pravnomodnega prenehanja dovoljenja za opravljanje dejavnosti ali z dnem prenosa vseh dejavnosti
na drugo pravno osebo. de je zoper posamezno ilanico uveden postopek zaradi insolventnostr, se

njene neporavnane obveznosti iz naslova nepladane ilanarine do konca leta prerazporedijo na druge

dlanice sorazmerno z velikostjo njihove ilanarine, skupSiina pa na naslednji skupitini sprejme
ugotovitveni sklep o prenehanju alanstva elanice. -

Ce se posamezna flanica pripoji drugi dlanici, se neporavnane obveznosti prevzete dlanice iz naslova

neplaiane ilanarine prenesejo na prevzemno dlanico, skup5dina zdruienja pa na naslednji seji

sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju ilanstva prevzete ilanice z dnem vpisa pripojitve v ustrezni

register. Mutatis mutandis se obveznosti prevzete ilanice prenesejo na prevzemni subjekt, ki, de ie ni

dlan, lahko postane dlan zgolj na naiin iz 6 (Sest). dlena te pogodbe, skupidina zdruienja pa na svoji

naslednji skupsiini sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju dlanstva ilanic, ki so bile prevzete z

dnem vpisa ustreznega pravnega dogodka v ustrezni register.

ORGANI ZDRUZENJA_



13. (trinajsti) dlen - Splo5na dolodila-

Organi zdruienja so:- - - -
. skupiiina zdruienia,-
. svet zd ruZenja,-
. direktor. -

14. (Stirinajsti) tlen - Volitve dlanov- -

Mandat izvoljenih Clanov organov se konia z zakljudkom skupidine ali seje, na kateri so bile

opravljene nove volitve. de izvoljenemu dlanu preneha zaposlitev ali funkcija v lastni ilanici, kar je

bila osnova za njegovo izvolitev, mu preneha mandat v danem organu. ie so zaradi preddasnega

izstopa posameznega predstavnika dlanice med niegovim mandatom potrebne nove volitve, velja

taksna izbira le za preostanek mandatne dobe izstopajoiega.

Predloge za razpravo na skupiiini je potrebno pisno pripraviti in izroditi direktorju zdruienja, ki le

dol:an poskrbeti, da se predlog na skupgdini obravnava.- - - -
Na sejah organov zdruienja so lahko pri toikah, kjer je to potrebno zaradi vsebinske obravnave, na

povabilo direktorja zdruZenja navzodi tudi gostje. Gostje morajo pred udeleibo na seji podpisati

izjavo o varovanju osebnih in zaupnih podatkov

Skupidina zdruienja - - -

15. (petnajsti) ilen - Sestava in pristojnosti-

SkupSdino zdruienja sestavlja,o predstavniki dlanic zdruienja.-
Sej skupiiine se udeleiujejo praviloma zakoniti zastopniki dlanic- Na podlagi pisnega pooblastila

zakonitega zastopnika, v obsegu in na naiin, kot je to dolodeno v vsakokratnem pooblastilu, ilanico
zdruienja na skupSdini zdruienja zastopa tudi druga oseba.-

Vsaka dlanica skupiiine ima pri odloianju skupSiine en glas.-

SkupJdina lma naslednje pristojnosti:-
. Sprejema poslovnike in druga interna pravila poslovanja
. Sprejema letni in dolgoroini program dela zdruZenja, -
. Sprejema letni finandni naart,- -
. Sprejema letna poroiila o delu zdrulenja, njegovih organov ter drugih delovnih teles,- - -
. lmenuje, voli in razreiuje tlane sveta zdruienja,-
. Odloia o pristopu nove alanice v zdruienie,- - - -
. odloda o izkljuditvi dlanice,- -
. Sprejema spremembe in dopolnitve te pogodbe,-
. sklepa o prenehanju zdruienja,-
. lmenuje revizorja,-
. Razpravlja ter sprejema staliSia in smernice glede ostalih vpraSanj s podroija dela

zdruienja, -
. odloia o vseh drugih zadevah, glede katerih je pristojna po tej pogodbi in zakonu.- - * -

S pravilniki skupSiina ureja vpraSanja,

odnosov znotraj zdruienja, na podlagi

ki so obvezna za vse dlanice in ki se nana5ajo na urejanje

zakonskih pooblastil ali na podlagi splosnih aktov. ee ni s to



pogodbo dolodeno drugaie, skupSdina pravilnike sprejema z navadno veiino na skupidini prisotnih

glasov. -

16. (iestnajsti) ilen - Sklic skupifine-

Skupldina zdruZenja zaseda najmanj enkrat letno. Redno letno skupSdino je potrebno sklicati

najkasneje v roku Sestih mesecev po poteku poslovnega leta.- -
Redno letno skupidino zdruienja sklicuje direktor pisno po poSti.

ee skupSdina ni sklicana v roku iz prvega odstavka tega ilena, lahko skupiiino skliie vsaka dlanica. V

primeru iz prejsnjega stavka se ne uporabljajo dolotila naslednjega in zadnjega odstavka tega dlena.

Sklic skup5dine je obvezen, kadar ga predlaga najmanj ena detrtina Elanic, ki predlagajo za tako

sklicano sejo tudi dnevni red. Direktor je skupidino dolian sklicati v roku petih delovnih dni od dneva

od prejema taksnega predloga, sicer se smiselno uporablja dolotilo iz prejinjega odstavka.

Dodatne predloge na dnevni red lahko dlanice predlagajo v roku sedmih dni od sklica in sicer v pisni

obliki. Dodatni predlog oziroma dodatne predloge tlanica ali ved dlanic posreduje po posti sklicatelju.

Nasprotne predloge lahko da katerakoli ilanica do konca skupidine. Skupidina najprej odloia o

uvrstitvi nasprotnega predloga na dnevni. de uvrstitev potrdi z navadno vedino prisotnih glasov,

skupiiina odloia najprej o nasprotnem predlogu in de ga potrdi, o prvotnem predlogu sploh ne

glasuje. V nasprotnem primeru pa glasuje 5e o prvotnem prediogu.

Skupiiina se sklide najmanj mesec dni pred zasedanjem, z navedbo dnevnega reda ter kraja in easa

zasedanja. Gradivo za skupiiino zdruienje dlanicam da na voljo najkasneje v treh delovnih dneh od

sklica. - -

17. (sedemnajsti) Elen - Zasedanje skupidine in glasovanje-

Skup5iini predseduje predsednik skupiiine, ki,e izvoljen na vsakem zasedanju skupidine posebej'-

Na vsakem zasedanju skupsdine se izvoli dva overitelja zapisnika. Zapisnik se dostavi vsem dlanom v

roku 30 (trideset) dni po kondanem zasedanju skupidine.-
Skup5dina je sklepdna, deje pri zasedanju navzoiih ali zastopanih ved kot polovica ilanic zdruienja.-
V primeru, ko skupSiina na prvotno sklicanem zasedanju ni sklepina, se v roku 3 (tri) dni sklide

ponovno zasedanje skupSdine, kije sklepina ne glede na dolodilo prejsnjega odstavka.-
Sklep skup5Eine je sprejet, de zanj glasuje veiina na seji navzodih ilanic zdruienja, razen v primerih ko

ta pogodba izrecno doloda drugafe.-

Svet zd ruienja -

18. (osemnajsti) dlen - Sestava sveta- -

Svet zdru:enja sestavlja 9 (devet) dlanov.-

Mandat ilanov sveta zdruienja traja 2 (dva) leti z moznostjo ponovnega imenovanja. Mandat ilana

sveta nastopi z dnem imenovanja na skupSfini zdruienja.

Predstavnike v prvo sestavo sveta zdruienla izvoli skupSdina izmed ustanovnih dlanic na ustanovni

skuo5tini z navadno vedino



Clanica, kije pravna naslednica ustanovne ilanice, ne iteje za ustanovno 6lanico. -

V primeru prenehanja mandata katerega koli tlana sveta in ne glede na razlog predEasnega

prenehanja, svet deluje naprej brez te8a Clana. V primeru vei primerov prenehanja mandata, je

direktor zdruienja dolian v najkrajlem moZnem dasu sklicati izredno skup5dino zdruienja, ki dopolni

sestavo sveta, tako da je Stevilo ilanov sveta zdruienja 9 (devet).-

Predlog za ilana sveta lahko poda vsaka dlanica skupidine.-

elani sveta zdruienja izvolijo izmed sebe predsednika sveta in namestnika. Moinost nadomeidanja

funkcije predsednika sveta zdruienja in njegovega namestnika je izkljudena.-
Predsednik sklicuje in vodi seje sveta zdruienja, v odsotnosti pa sklicuje in vodi seje njegov

namestnik.-

19. (devetnajsti) ilen - Razreiitev ilanov sveta-

Skupidina zdruienja lahko na predlog katerekoli dlanice zdruienja razreii vse ali posamezne ilane
sveta zdruienia.-

dlanu sveta zdruienja avtomatsko preneha mandat dlana z dnem, ko prenehanja ilanstvo ilanici

zdruienja, katere predstavnik je llan sveta zdru:enja kot tudi v primeru, ko tlanu sveta preneha

delovno razmerje pri dlanici zdruienja in je o tak5nem prenehanju obveSdeno zdruienie.

20. (dvajseti) tlen - Ustanovna seja, sklicevanje in zasedanie sveta- -

Ustanovna seja sveta zdruZenja se izvede v roku sedmih (7 (sedem)) delovnih dni po sprejemu te

pogodbe in izvolitvi Clanov sveta. Sejo skliie in vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejSi Elan

sveta. Na ustanovni seji sveta zdruZenja morajo dlani sveta izmed sebe imenovati predsednika in

namestnika predsed nika sveta zdruZenia.

Predsednik sklicuje in vodi seje sveta zdruienja, v odsotnosti pa sklicuje in/ali vodi seje njegov

namestnik. V poslovnem letu je potrebno sklicati najmanj tri seje sveta.

Seja sveta je sklepdna, ie je na njej prisotnih najmani 2/3 (dva skozi tri) vseh tlanov sveta. seja sveta

se ne izvede, de na njej ni udeleien predsednik ali namestnik predsednika sveta.

Vsak dlan sveta ima en (1 (ena)) glas. odloditve svet sprejema z navadno vedino na seji prisotnih

dlanov. V primeru neodloienega izida je sprejeta tista odloditev, za katero je glasoval predsednik

sveta oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik. - - -

21. (enaindvajseti) tlen - Sejnine, povraiilo stroikov-

Razen do povraiila stroikov za udeleibo na seji sveta, ki vkljuduje zgolj nadomestilo za prihod na sejo

in vraiilo s seje in se obraiuna smiselno enako kot nadomestilo za prihod na delo in z dela ter glede

na registrirani poslovni naslov dlanice zdruienja, ilani sveta niso upravideni do sejnin, nadomestil ter

kakrSnihkoli drugih denarnih nagrad, povradil ipd. - - -



22. (dvaindvajseti) Elen - Pristojnosti sveta- -

Svet zdruienja ima naslednje pristolnosti:-
. Razpravlja ter sprejema operativna stali5da glede vpraianj s podroija dela zdruienja.- - -
. sprejema splogne akte zdruienja, razen v primerih, ko ta pogodba dolo.a drugaie'- - - -
. OdloCa o dlanstvu zdruienja v drugih organizacijah.-
. lmenuje in razreiule direktorja zdruZenja.-
. Nadzira materialno in finandno poslovanje, razpolaganje s sredstvi in pravilnost uporabe

sredstev zdruienja.- - - -
. Daje soglasje direktorju za nabavo, prodajo in odpis osnovnih in drugih sredstev ter za

druge izdatke, ki niso predvideni v letnem finaninem nadrtu in ki presegajo znesek 20'000 -
(dvajsettisod) €.- - - -
. Daje soglas.ie direktorju za najemanje posojil, dajan.ie poro$tev in sklepanje drugih poslov, iz

katerih izhajajo obveznosti, ki presegajo znesek 10 (deset) % letnega finandnega naarta.- - -
. Predlaga sklic seje skupidine zdruienja.-
. obravnava predloge sklepov in gradiv za sejo skup5dine,-
. Predlaga skuplCini sklep o prenehanju zdruienja.-
. Daje soglasje direktorju v drugih zadevah, kadar tako doloia ta pogodba in drugi akti

zdruienja.-
. Obravnava letno porofilo in revidirane bilance zdruienja
. lmenuiejo predsednika in namestnika predsednika sveta zdruienja.-
. opravlja tudi druge naloge po sklepu skupidine. -

DIREKTOR_

23. (triindvajseti) dlen - Zastopanje in predstavlja nje zdruienja-

Direktor organizira in vodi delo zdrulenja ter zdruZen.ie predstavUa in zastopa.-
V primeru odsotnosti direktorja vodi, predstavlia in zastopa zdruienje predsednik sveta zdruienja ali

delavec zdruienja, ki ga pooblasti direktor.-

24. (Stiriindvajseti) Elen - Pristojnosti- - -

Direktor ima naslednje pristojnosti:-
. Sklicuje in skrbi za izvajanje sklepov skupidine in sveta zdruienja
. Predfaga skupidini v sprejem ,etni finandni nairt in ietna poroiila zdruienja, po pridobitvi
predhodnega soglasja sveta zdruienja,-
. Skrbi za izpolnjevanje nalog zdruienja in izpolnjevanje finaninega nadrta,- -
. Zastopa zdruienje v javnosti in pred javnimi organi,-
. Odloea o zaposlovanju, o organizaciji strokovnih sluib ter o sistematizaciji delovnih mest,-
. Sklepa pogodbe
. Poroda svetu zdruienja o vseh zadevah, ki so pomembne za poslovanje zdruZenja,- - - - -
. Zastopa zdruienje v pravnem prometu,-
. opravlja druge naloge, ki jih je dollan opravljati v skladu z zakonom ali ki so v njegovi

pristojnosti po tej pogodbi in drugih aktih zdruienja ter sklepih skupiiine.- - - -

Direktor zdruienia mora pridobiti soglasje sveta zdruienja za:- - - -



- nabavo, prodajo in odpis osnovnih in drugih sredstev ter za druge izdatke, ki niso predvideni

v letnem finaninem nairtu in ki presegajo znesek 20.000 (dvajsettisod) €.-
- najemanje posojil, dajanje poroitev in sklepanje drugih poslov, iz katerih izhajalo

obveznosti, ki presegajo znesek 10 (deset) % letnega finaninega nairta.- -

25. (petindvajseti) dlen - Pogoji in mandat-

Direktorja na podlagi razpisa imenuje in razreiuje svet zdruienja z vedino glasov na predlog flanice

zdruienia.-

Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:- -
- mora imeti najmanj visokoSolsko izobrazbo vsaj 7 (sedem). stopnje; -
- orednost ima kandidat z doktoratom;
- najmanj Stiri leta uspelnega opravljanja vodstvenih funkcij na podrodju razvoja in

raziskovanja in/ali v organizacilah, ki se ukvarjajo s financiranjem takinih dejavnosti;- - - -
- aktivno znanje enega tujega jezika in dodatno pasivno znanje drugega tujega jezika, pri

demer tuj jezik ne pomenijezika ene od driav bivSe Jugoslavije.

Direktor se imenuje za dobo itirih let, z moinostjo ponovnega imenovanja.-

Pravice in obveznosti direktorja se doloiiio s pogodbo o zaposlitvi, ki jo z direktorjem v imenu

zdruienja sklene predsednik sveta zdruienja.-

26. (iestindvajseti) dlen - Intelektualna lastnina-

S posebnim aktom, ki ga sprejme skupidina na predlog sveta zdruienja, se uredi upravljanje z izumi in

pravicami industrijske oz. intelektualne lastnine.-

27. (sedemindvajseti) 6len - Finandno poslovanje zdruienja-

V primeru, da zdruienje ustvari preseiek prihodkov nad odhodki, se ta porabi skladno z dolodili

letnega finaninega natrta, ki ga potrdi skupidina zdruienja.

Finanino poslovanje zdruienja se zagotavlja s dlanarinami. Letno dlanarino je dolina vsaka ilanica
poravnativ roku 30 (trideset) dni po spreietju finanEnega nairta. Letna dlanarina se izraEuna glede na

Stevilo zaposlenih pri Elanici v preteklem koledarskem letu skladno s spodnjo tabelo.-

28. (osem indvajseti) dlen - Trajanje in prenehanje zdruienja-

Zdruienje je ustanovljeno za nedoloien Eas. o prenehanju zdruienja odloia skupldina dlanic s

triaetrtinsko vedino.- - - -



Premoienje zdrulenja, ki je ostalo po izvr3enem obraiunu, se razdeli na ilanice sorazmerno z vi5ino

vseh vplatil 6lanarine ali donacij. Za postopek likvidacije zdruienja se uporabljajo dolodila nacionalne

zakonodaje. -
ee premoienje zdruienja ne krije obveznosti zdruienja, jamdijo dlanice solidarno v sorazmerju z

njihovo skupno obveznostjo v predhodnem koledarskem letu, t.j. pred prenehanjem zdruienja glede

na celotno obveznost vseh Elanic za to leto, in sicer do popolne poravnave vseh dolgov.-

elanica, ki je izstopila iz zdruienja oziroma je bila iz njega izkljuiena oziroma ii je dlanstvo prenehalo

iz kateregakoli razloga pred likvidacijo zdruienja, ni upravidena do premoienja zdruienja ozircma

njegovega dela. Prenehanje ilanstva dlanice v zdruienju nima za posledico prenehanja zdruienja. -

PREHODNE IN KONENE DOLOEBE_

29. (devetindvajseti) Elen-

Pogodba stopi v veljavo z dnem sprejema v obliki notarskega zapisa, pri iemer pogodbeniki navedeni

v 1 (ena). dlenu pridobijo status ustanoviteljev le pod pogojem, da v roku 30 (trideset) dni po

sprejemu predloiijo pooblastilo za zastopanje v predpisani obliki in morebitna druga soglasja

pristoinih organov.-

V tjubljani, 18.03.2016 (osemnajstega marca dvatisotlestn ajst )-


