DRUŠTVO »VEZIST«
Kidričeva ulica 3, p.p. 123
2380 SLOVENJ GRADEC

PRISTOPNA IZJAVA

Ime: ________________________

Priimek: ___________________________

Rojen: ______________________
Kraj, ulica, številka (bivališča): ___________________________________________
Poštna številka: ____________ Pošta: __________________________________
Mobilni telefon: _________________ Telefon doma: ________________________
Elektronska pošta: ____________________________________________________
Moja enotna matična številka (EMŠO) je _________________________________
OPOZORILO: EMŠO dajete prostovoljno po lastni presoji, ker je le ta zaščiten z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Ur. List RS št. 8/90 in 19/91).
Izjavljam, da prostovoljno vstopam v društvo »VEZIST« katerega želim postati polnopravni član.
A) Do sedaj še nisem bil član podobnega društva oziroma radio kluba ZRS.
B) Do sedaj sem bil oziroma sem član Radio kluba ZRS: _________________________________.
Imam opravljen radioamaterski izpit, številka in datum diplome: __________________________.
Moj pozivni znak: ______________, številka in datum CEPT dovoljenja:_____________________
_______________________________________________________________________________.
STATUS: stalna sestava SV, pogodbena rezerva, nerazporejen, bivši pripadnik TO, milice ali
obrambnih struktur RS, upokojenec SV ali MORS

__________________________________________________________________
( ustrezno podčrtaj ali napiši na črto )

_________________________________________________________________
( zaposlen )

_________________________________________________________________
( čin )

Član Zveze slovenskih častnikov ( ZSČ )

__DA_______NE_________od kdaj in v kateri OZSČ__________________________________
(ustrezno obkroži in napiši na črto)

Želiš postati član ZSČ – Zveze slovenskih častnikov;
__DA_______NE___
(ustrezno obkroži)

V društvu »VEZIST« me zanimajo naslednje dejavnosti: (obkroži)
A) operatorstvo, B) konstruktorstvo, C) radiogonometrija D) seznanjanje z tehnologijami na
področju telekomunikacij in informatike E) vojaško strokovna F) pohodi G) rekreacija H)
strokovne ekskurzije I) drugo-napiši kaj____________________________________________
________________________________________________________________________________
Izjavljam:
- da vsebinsko sprejemam Statut društva »VEZIST« in se bom v vsem ravnal po njem.
- da se strinjam, da Društvo »VEZIST«, Zveza radioamaterjev Slovenije in Zveza slovenskih častnikov
Slovenije v svojih zbirkah vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo, uporabljajo, obdelujejo in
shranjujejo moje osebne podatke z namenom vodenja potrebnih evidenc za normalno delovanje.
- prav tako se obvezujem, da bom po svojih najboljših močeh prispeval svoj delež pri krepitvi naše
vojaško strokovne stanovske organizacije na področju telekomunikacij in informatike v društvu
»VEZIST« in tako pripomogel k njenemu uveljavljanju, uveljavljanju nacionalnega obrambnega
koncepta ter razvoju in krepitvi obrambno varnostne trdnosti Republike Slovenije.

Kraj in datum: ___________________
/lastnoročni podpis/

