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PRISTOPNA IZJAVA 

PODPORNIKA PARTNERSTVA 

Splošni podatki poslovnega subjekta / fizične osebe: 

Naziv / Ime priimek: 

Ulica: 

Poštna številka: Pošta: 

E-naslov: Spletna stran: 

Davčna številka: Matična številka: 

Odgovorna oseba: Funkcija: 

Organizacijska oblika 

javni poslovni
subjekt1

 združenje / grozd /
SRIP2

 gospodarska
družba

 izobraževalna
ustanova

 fizična
oseba

 drugo

Obrazložitev (opcijsko): 

Predstavnik, ki bo zastopal poslovni subjekt (predlaga se strokovno in tehnično podkovana oseba) 

Ime in priimek Funkcija Telefon/Mobilni e-naslov:

Pričakovane koristi od statusa podpornika: 

Pričakovane 
koristi: 

Potencialne koristi 
za druge člane: 

S podpisom te pristopne izjave izražamo interes vključitve kot podpornik Slovenskega partnerstva za energijo in okolje 
na obrambnem področju (SiEnE) pod okriljem MORS in TECES, in soglašamo s pravicami podpornika 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).  

Kraj in datum: 
Odgovorna oseba (zastopnik) 

………………………… podpis in žig ………………………… 

Obvezne priloge: 

▪ Predstavitveni podatki podpornika partnerstva

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 Javni poslovni subjekt (ministrstvo, javna agencija, (mestna) občina…) 
2 Strateško partnerstvo, gospodarsko interesno združenje, tehnološka mreža, društvo 
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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 (SiEnE) 

IV. ČLANI IN PODPORNIKI

Podporniki partnerstva 

11. točka

(podporniki partnerstva) 

(1) Podpornik partnerstva je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu pomaga pri njegovi

uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju.

(2) Podpornik partnerstva ne plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva.

(3) Status podpornika partnerstva podeljuje vodstveno koordinacijski odbor.

(4) Podpornik partnerstva nima glasovalne pravice v okviru Zbora članov in se njegovih sej ne more udeleževati, razen na podlagi

povabila s strani vodstveno koordinacijskega odbora partnerstva.

12. točka

(pravice podpornika partnerstva) 

Pravice podpornika partnerstva so: 

▪ podajanje predlogov in sodelovanja pri pripravi strateških projektov,

▪ podajanje predlogov vsebin RTD projektov,

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

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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