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PRISTOPNA IZJAVA 

Splošni podatki poslovnega subjekta (obvezno izpolniti na nivoju matičnega subjekta): 

Naziv: 

Ulica: 

Poštna številka: Pošta: 

E-naslov: Spletna stran: 

Davčna številka: Matična številka: 

Zavezanec za DDV:  DA  NE (ustrezno označite)

Odgovorna oseba: Funkcija: 

Organizacijska oblika 

Gospodarska družba1
 Zelo velika - nad 100 mio €  Velika - do 100 mio €  Srednja  Mala/mikro

RO2 RO enota3
 nad 500 zaposlenih  od 250 do 500  od 50 do 250  do 50

Naziv RO enote (opcija)

Vključenost v druga partnerstva pod okriljem TECES (omogočeno znižanje članarine). Ažuren seznam TUKAJ. 

Član  TECES & SRIP PSiDL  TECES  SRIP PSiDL  drugi SRIP  nobeno

Obrazložitev: 

Predstavnik v Zboru članov partnerstva (predlaga se strokovno in tehnično podkovana oseba) 

Ime in priimek Funkcija Telefon/Mobilni e-naslov:

Pričakovane koristi od članstva in potencialne za druge člane: 

Pričakovane koristi 
od članstva: 

Potencialne koristi 
za druge člane: 

S podpisom te pristopne izjave izražamo voljo za včlanitev v Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem 
področju (SiEnE) pod okriljem MORS in TECES, in soglašamo s pravicami in obveznostmi člana partnerstva, ki so 
določene v Aktu o vzpostavitvi Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) (izpis 
osnovnih določb je na drugi strani pristopne izjave).  

Zavezujemo se poravnati enkratno pristopnino in letno članarino v partnerstvu na podlagi izstavljenih računov TECES. 

Kraj in datum: Vodja RO enote (opcija) 

………………………… podpis ………………………… 

Odgovorna oseba (zastopnik) 

………………………… podpis in žig ………………………… 

Obvezne priloge: 

▪ Izjava o varovanju tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti (NDA)

▪ Predstavitveni podatki člana

Izpolnjeno, podpisano in skenirano pristopno izjavo z vsemi zahtevanimi dodatnimi dokumenti pošljite na e-naslov 

SiEnE@teces.si. Po prejetju izjave vas bomo kontaktirali glede nadaljnjih aktivnosti. 

1 Višina članarine se določa glede na velikost gospodarske družbe skladno ZGD-1I in višini prihodkov. 
2 Višina članarine za raziskovalne organizacije / enote se določa glede na število zaposlenih. V primeru pristopa kot celotna organizacija 

(npr. fakulteta, inštitut…) označite RO, v primeru pristopa kot RO enota ali odsek označite »RO enota« (npr., katedra, laboratorij…). 

Izbiri ustrezno označite število zaposlenih. 
3 V primeru pristopa kot RO enota vpišite njen naziv, hkrati naj obrazec podpiše tudi vodja RO enote. 

https://www.teces.si/sl/clanstvo/clanstvo-v-partnerstvih.html
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O Slovenskem partnerstvu za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) 

Partnerstvo SiEnE zagotavlja strateški in celovit pristop naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju pod 

okriljem TECES in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS).  

Z ustrezno organizacijsko strukturo in povezovanjem poslovnih subjektov obrambne in civilne sfere omogoča učinkovitejše vključevanje 
slovenskih partnerjev v obrambne programe MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO ter globalne obrambne verige 

vrednosti. 

Primarni cilji 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 v 

Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih verigah vrednosti. 

Vloge MORS in TECES 

▪ MORS uradno zastopa interese RS kot članice EU v programih EDA in NATO, zagotavlja ustrezen nivo informiranja, v okviru svojih 

pristojnosti omogoča vključevanje civilnih predstavnikov v programe in delovne skupine MORS, EDA in NATO, predvsem pa 

zagotavlja skladnost delovanja partnerstva s strateškimi interesi RS. MORS ima posebno vlogo podpornika partnerstva, zato mu 

poleg s tem dogovorom izrecno opredeljenih pravic pripadajo tudi vse pravice podpornikov partnerstva. 

▪ TECES kot nosilec in koordinator raznih razvojnih strateških partnerstev s svojo povezovalno vlogo in vključenostjo v Slovensko 

strategijo pametne specializacije omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih partnerjev v programe MORS 

in EDA, zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov in strokovno podporo delovanju partnerstva SiEnE. TECES upravlja in vodi 

partnerstvo ter ga zastopa v pravnem prometu.. 

Izsek iz Akta o vzpostavitvi Slovenskega partnerstva za energijo in okolje (SI-EnE) 

IV. ČLANI IN PODPORNIKI 

Člani partnerstva 

6. točka 

(odprtost in pogoji vključevanja novih članov) 

(1) Članstvo v partnerstvu je prostovoljno. Član partnerstva lahko postane vsak poslovni subjekt, ki izkaže interes, sprejme pogoje 

sodelovanja in je pripravljen sodelovati v skladu z namenom in cilji partnerstva. 

(2) Poslovni subjekt postane član partnerstva s sprejemom in podpisom pristopne izjave, potrditvenim sklepom vodstveno 

koordinacijskega odbora ter plačilom pristopnine in letne članarine. 

(3) Fizične osebe ne morejo postati člani partnerstva. 

(4) Način in pogoje pristopa ter pravice in obveznosti članov lahko vodstveno koordinacijski odbor podrobneje določi s posebnim 

pravnim aktom. 

7. točka 

(pristopnina) 

(1) Pristopnina je enkratni prispevek ob pristopu člana v partnerstvo in je namenjena delnemu pokrivanju stroškov delovanja 

partnerstva v preteklih letih. 

(2) Višino enkratnega prispevka določi vodstveno koordinacijski odbor. 

8. točka 

(članarina) 

(1) Članarina je prispevek, ki ga letno plačuje vsak član partnerstva in je namenjena pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v 

koledarskem letu. 

(2) Član partnerstva je dolžan plačati letno članarino v višini, ki jo določi vodstveno koordinacijski odbor partnerstva. Član je članarino 

dolžan poravnati v roku 30 dni od prejema ustreznega računa, ki ga v imenu partnerstva izda TECES. Račun se praviloma izda v 

mesecu januarju tekočega leta. 

(3) Članarina se nanaša na obdobje koledarskega leta (od 1.1. do 31.12.). 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). 

9. točka 

(izstop člana) 

(1) Član lahko iz partnerstva izstopi kadarkoli z izstopno izjavo pod pogojem, da je izpolnil vse do takrat sprejete obveznosti do 

partnerstva. Do izstopa plačani zneski letnih članarin se ne vračajo, prav tako je potrebno plačati eventualno že zaračunano,  pa ne 

plačano članarino za tekoče koledarsko leto.  

(2) Član je lahko izključen, če pravočasno ne poravna finančnih in drugih obveznosti, škoduje ugledu partnerstva ali če kako drugače 

krši sklepe in dogovore partnerstva oz. posameznih organov le-tega. O izključitvi člana odloča vodstveno koordinacijski odbor. 

(3) Članstvo 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. 

10. točka 

(pravice člana) 

Pravice člana so:  

▪ pri sodelovanju v strateških projektih pod okriljem partnerstva imajo prednost pred nečlani,  

▪ podajanje in oblikovanje predlogov vsebin RTD projektov, 

▪ možnost sodelovanja v skupnih raziskovalno razvojnih in tehnološko demonstracijskih projektih, 

▪ biti obveščen o obrambnih programih in projektih MORS, EDA in NATO, 

▪ možnost dodatnega popusta pri storitvah partnerstva. 

 

TECES, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija 

T: +386 2 333 13 50 .:. E: SI-EnE@teces.si .:. W: www.teces.si 
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