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 SLOVENSKI GRADBENI GROZD 
CONSTRUCTION CLUSTER OF SLOVENIA 

 

 

Splošni pogoji za storitve in razvojno sodelovanje v SLOVENSKEM GRADBENEM 
GROZDU, gospodarskem interesnem združenju  

 

1. č l e n  

Splošni pogoji določajo vrsto in obseg storitev ter pogoje za razvojno sodelovanje v 
SLOVENSKEM GRADBENEM GROZDU, gospodarskem interesnem združenju (v 
nadaljevanju SGG). 

 

2. č l e n  

SGG je neprofitna organizacija - inovacijski grozd. Cilj SGG je ustvarjanje pogojev in 
izvajanje storitev za člane in druge naročnike:  
 

• povečevanje produktivnosti in poslovne učinkovitosti  
• povečevanje inovativnosti, pridobivanje znanj, razvoj tehnologij in dobrih praks 
• rast in razvoj konkurenčnosti z uporabo načel grozdenja 
• medsebojno poslovno in drugo sodelovanje v verigah vrednosti 
• iskanje in pridobivanje novih poslovnih priložnosti v Sloveniji, EU in globalno 
• medsebojno sodelovanje in skupne nastope  na EU in globalnem trgu zagotovitev 

interesov in sodelovanja z državnimi in drugimi javnimi institucijami, raziskovalno 
sfero in finančnimi organizacijami 

• vključevanje v mednarodno raziskovalno in razvojno okolje, sodelovanje s tujimi 
grozdi in podjetji. 

 
 

3 .  č l e n  

Na storitve SGG se lahko naročijo pravne osebe ali fizične osebe s področja graditve 
objektov,  predvsem področja energetsko učinkovite, trajnostne in krožne gradnje, 
projektiranja ter obnove objektov. Naročniki so lahko tudi iz drugih z graditvijo povezanih 
sektorjev. Poseben poudarek dajemo vzpostavljanju novih oblik razvojnega in poslovnega 
sodelovanja preko meja sektorja, saj je v okviru teh sodelovanj največ možnosti za inovacije 
in razvojne preboje. Naročniki storitev SGG so lahko tudi podjetja in organizacije (npr. 
grozdi) iz drugih držav, tako Evrope kot širše, ki jih vključujemo v aktivnosti 
internacionalizacije in mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Od naročnika storitev SGG se pričakuje, da deluje etično, razume pomen sodelovanja, se 
zaveda, da sodelovanje vodi v nove priložnosti, da so učinki povezovanja in sodelovanja 
mnogo večji od učinkov samostojnega delovanja, da je pripravljen pri aktivnostih sodelovali, 
vložiti svoj čas, sredstva in druge vire, želi biti prepoznaven kot zaupanja vreden partner ter 
nenazadnje, želi graditi mednarodno znamko »Construction Cluster of Slovenia«.   
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4 .  č l e n  

S plačilom naročnine storitev SGG za obdobje 12 mesecev naročniki storitev SGG pridobijo 
status in ugodnosti, ki veljajo za člane SGG, in so upravičeni do naslednjih storitve in koristi 
članstva:  

• redna mesečna srečanja, namenjena krepitvi sodelovanja, usposabljanju in iskanju in 
razvijanju poslovnih in drugih priložnosti 

• celoletna promocija na spletnih straneh, socialnih omrežjih in e-novicah SGG 
• udeležba za eno osebo na treh celodnevnih delavnicah, ki jih organizira in izvaja SGG 
• prednostno vključevanje v projektne prijave na razpise (EU in domači) 
• prednostno vključevanje v mednarodne misije, ki jih za evropske grozde organizira EU 
• posredna vključitev v mednarodne povezave SGG 

 
Redna mesečna srečanja, namenjena krepitvi sodelovanja, usposabljanju in iskanju 
in razvijanju poslovnih in drugih priložnosti  
Redna mesečna srečanja  na različnih lokacijah (Ljubljana, Maribor, itd…).  
Namen srečanj je: 
 

• udeležba na krajši tematski delavnici v okviru srečanja  

• spoznavanje in mreženje med udeleženci,  

• načrtovanje potencialnih skupnih razvojnih aktivnosti,  

• načrtovanje priložnosti za medpodjetniško sodelovanje 

• predstavitev tekočih aktivnosti SGG in novih razvojnih priložnosti 

• stik s potencialnimi novimi člani, ki jih povabijo na dogodke. 

Celoletna promocija na spletnih straneh in socialnih omrežjih SGG ter e-novicah SGG 
Vsak naročnik dobi dve podstrani za svojo predstavitev na spletni strani  SGG 
(http://www.sgg.si/) in sicer v slovenskem in angleškem jeziku, s povezavami do svoje strani 
in socialnih omrežij. 
Vsak naročnik lahko na spletni strani  SGG (http://www.sgg.si/) pripravi 5 objav na leto, ki 
se objavijo med prispevki v zavihku »novice«. 
SGG ima profile na naslednjih socialnih omrežjih Linkedin, Facebook in Twitter.  
Vsak naročnik lahko na leto pripravi 10 objav za vsako omrežje. 
 
E-novice SGG - novice praviloma pošiljamo dvakrat mesečno:  
vsak naročnik lahko pripravi 3 objave za E-novice SGG. 
 
Udeležba za eno osebo na treh celodnevnih delavnicah, ki jih organizira in izvaja SGG 
Teme delavnic so: 

• Krožno gospodarstvo v gradbenem sektorju 
• Poslovni modeli za krožno gospodarstvo 
• Analiza in izboljšanje lastnega poslovnega modela 
• Kako določiti in izbrati segment strank v svoji niši 
• Kako določiti ceno storitev ali izdelkov 
• Možni načini in vrste prihodkov 
• Kako prepoznati potrebe in želje strank 
• Kaj je pomembno za integrirano energijsko, trajnostno in krožno  načrtovanje 
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Delavnica Analiza in izboljšanje lastnega poslovnega modela je osnovna za vse, ostali dve 
pa si vsakdo izbere po svoji izbiri. 
 
Člani SGG imajo popust minimalno 15% na udeležbo na ostalih delavnicah in 
usposabljanjih.  
 
V okviru interesa se lahko organizirajo tudi druga izobraževanja in usposabljanja, kot so na 
primer usposabljanja za pripravo projektnih prijav, uporabo socialnih omrežij in podobno. 
 
Za vsa usposabljanja se izdajo potrdila o udeležbi, ki so del strokovnega izobraževanja.  
 
Opomba: krajše tematske delavnice se izvajajo v okviru rednih mesečnih srečanj in so 
namenjene utrjevanju znanja pridobljenega na celodnevnih delavnicah. 
Prednostno vključevanje v projektne prijave na razpise (EU in domači) 
Opomba: ta storitev je plačljiva. 
 
Člani SGG imajo 15% popust na ceno storitve. 
Prednostno vključevanje v mednarodne misije, ki jih za evropske grozde organizira 
EU 
Prednostno vključevanje v aktivnosti internacionalizacije, posebej aktivnosti, kjer se v okviru 
SGG pridobi finančno podporo (članstva v grozdu omogoča pridobitev kritja deleža 
stroškov).  
 
Možnost prednostnega sodelovanja v misijah SGG na tuje trge, ki jih organizira SGG, EU ali 
organizacije iz tujine. 
Posredna vključitev v mednarodne povezave SGG 
SGG je včlanjen v naslednje povezave: 

• Renovate Europe 

• Evropska gradbeno tehnološka platforma 

• ELAN 

• EU Gateway 

• European Cluster Collaboration Portal 
Člani imajo dostop do informacij omenjenih zvez in s tem povezanih koristi. 

 

SGG ponuja tudi druge storitve, za katere imajo naročniki 15% popusta, v primeru, da se 
zanje odločijo. 

Za naročnike na storitve SGG, ki imajo sedež izven Slovenije, se obseg in vrsta storitev določi 
v medsebojni pogodbi o sodelovanju. Storitve lahko vključujejo storitve v predhodnih odstavkih 
tega člena, lahko pa so prilagojene vrsti in namenu sodelovanja s tujim partnerjem.  
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5 .  č l e n  

Naročnina na storitve SGG je prostovoljna in nastane s podpisom naročniške izjave.  

Naročnina na storitve SGG se na začetku sklene za obdobje 12 mesecev.  

Po tem obdobju se naročniško razmerje avtomatično podaljšuje. Po 12 mesecih je prekinitev 
naročnine možna kadarkoli, pod pogojem, da so poplačane vse obveznosti naročnine in da 
naročnik ni vključen v aktivnosti in projekte, v okviru katerih se koristijo storitve SGG. To so:  

• sodelovanje v EU projektih (neposredno, kot tretja stranka), do katerega je prišlo s 
podporo storitev SGG 

• sodelovanje v projektih in dogovorjenih aktivnostih SGG (npr. nastopi na tujih trgih).  
Naročnina na storitve SGG se podaljša za obdobje, v okviru katerega se aktivnosti odvijajo, 
vključujoč aktivnosti povezane s poročanjem in zaključevanjem aktivnosti in projekta.  

Prekinitev naročnine na storitve SGG se napove z dopisom, ki ga pošlje na sedež SGG s 
priporočeno pošto. Za datum prekinitve velja datum oddaje priporočene pošte.  

V primeru, da naročnik ravna v nasprotju s to pogodbo in interesi SGG, ne izpolni sprejetih 
skupnih obveznosti, zamuja s plačili obveznosti iz naslova naročnine in drugih plačil brez 
obvestila več kot dva meseca, se naročniško razmerje prekine. 

Naročnik je dolžen poravnati vse svoje obveznosti, ki jih ima do SGG,  vključno z mesecem, v 
katerem je do prekinitve prišlo.   

6 .  č l e n  

SGG je neprofitna organizacija, ki za svoje delovanje pridobiva sredstva iz različnih virov, kot 
so: 

• članarina 

• plačila za storitve 

• subvencije za pridobljene projekte 

• sponzorska sredstva 

• donacije 

• drugo 

7 .  č l e n  

 

Naročnina na storitve SGG je odvisna od velikost člana oziroma vrste člana:  

• Mikro podjetja 

• Majhna  podjetja 

• Srednja podjetja 

• Velika podjetja 
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Višina naročnine se določi po kriterijih veljavnega Zakona o gospodarskih družba oziroma na 
podlagi podatkov, ki so razvidni iz registra poslovnih subjektov (AJPES). Za fizične osebe 
velja naročnina za mikro podjetja. Za javne raziskovalne organizacije, javne organizacije, 
občine, združenja, zbornice in druge organizacije, kjer ni podane velikosti v AJPESU, velja 
naročnina za majhna podjetja. Za podjetja, ki so mikro podjetja, vendar del (hčerinska, 
kapitalsko povezana) s srednjimi ali velikimi podjetji, velja naročnina za majhna podjetja. Za 
podjetja, ki so majhna vendar kapitalsko povezana z velikimi podjetji, velja naročnina za 
srednja podjetja. Za majhne nevladne organizacije, društva in podobne neprofitne organizacije 
velja naročnina za mikro podjetja.  

Za naročnike na storitve SGG, ki imajo sedež izven Slovenije se upošteva veljavne EU ali 
nacionalne predpise glede določitve velikosti podjetja oziroma organizacije. Glede na namen 
mednarodnega sodelovanja se naročnina določi po dogovoru.  

Za srednja in velika podjetja se naročnina za prvih 12 mesecev obračuna za celotno obdobje, 
vključujoč mesec pristopa. Za mikro in mala podjetja se naročnina obračuna za prvih 6 
mesecev v enkratnem znesku. Nato se naročnina obračunava mesečno, v enakih mesečnih 
obrokih ali plača v enkratnem znesku (za obdobje 12 mesecev), pri čemer se plačniku prizna 
10% popust na takojšnje plačilo. Plačane naročnine se ne vračajo, če v vmesnem času pride 
do prekinitve naročniškega razmerja. 

  

8 .  č l e n  

 

Višina naročnine določi s sklepom Skupščine ali Upravnega odbora SGG.  

Za prvih 12 mesecev se upošteva velikost naročnine, ki je bila določena na dan pristopa v 
SGG ter za obstoječe naročnike še 3 mesece po sprejemu nove naročnine. Višina 
spremenjene naročnine se naročnikom sporoči v okviru internega informiranja.  

Naročnina za obdobje od vključno decembra 2018 bila določena na 14. Skupščini SGG, dne 
5.11.2018 in znaša glede na velikost podjetja (vrednost brez DDV): 

• Mikro podjetja: (77 EUR/mesec) 

• Majhna  podjetja:  (127 EUR/mesec) 

• Srednja podjetja:  (217 EUR/mesec) 

• Velika podjetja:  (357 EUR/mesec) 
 

9 .  č l e n  

Naročniki SGG in tretje osebe lahko naročajo dodatne storitve, ki jih ima v ponudbi SGG in jih 
plačajo po ceniku. 

Kot naročniki s statusom člana SGG imajo priznan 15% popust na ceno storitve. 

Obseg storitv se definira v pogodbi ali drugem aktu, iz katerega je razviden obseg storitve in 
obveznosti plačila, razen v primeru, ko gre za standardne storitve SGG, kot so na primer 
delavnice in druga izobraževanja. 

Primer dodatnih storitev je na primer pomoč pri vključitvi v EU (ali druge) projekte v programih 
Obzorje 2020, COSME, Erazmus+, LIFE ali drugih tujih ali domačih razpisih. V tem primeru se 
obračuna provizija (cena storitve) v obsegu od 3-10% pridobljene koristi za naročnika ali tretjo 
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osebo, odvisno od obsega pridobljene koristi, vloženega prispevka oziroma sodelovanja 
naročnika in vrste koristi.  

Provizija se obračuna ob prvem izplačilu subvencije ali začetku projekta, če bo to subvencijo 
možno črpati šele tokom projekta.  

Za obračun provizije iz pridobljene koristi se sklene posebna pogodba med naročnikom 
storitev SGG in SGG kot pravno osebo. V primeru, da do tega zaradi različnih vzrokov ne 
pride, se za obračun upošteva ta pravilnik, obračuna pa se 5% provizija.  

 

1 0 .  č l e n  

Naročniki storitev SGG so pri sodelovanju v SGG dolžni upoštevati običajne standarde 
varovanja poslovnih skrivnosti in drugih informacij, ki jih pridobijo v okviru SGG, kadar je 
posebej navedeno, da so informacije zaupne, kar je na primer v okviru patentnih prijav.   

 

1 1 .  č l e n  

Morebitni spori, ki nastanejo znotraj SGG in med naročniki storitev SGG, se lahko rešujejo 
pred stalno arbitražo pri ustrezni zbornici v skladu z njenimi pravili in postopki ter skladno z 
Zakonom o pravdnem postopku. 

1 2 .  č l e n  

 

Splošni pogoji začnejo veljati z dnem, ko ga sprejme Skupščina SGG ali Upravni odbor 
SGG.  

 
 
 
Opomba: Splošni pogoji so bili sprejeti na 14. Skupščini SGG, dne 5.11.2018  
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