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Slovensko društvo za podzemne gradnje

Aškerčeva cesta 12
1000 Ljubljana, Slovenija
info@ita-slovenia.si, ita-slovenia.si
T +386 1 474 10 00

PRISTOPNA IZJAVA
Pristopam k Slovenskemu društvu za podzemne gradnje (SDPG), ki je bilo ustanovljeno dne 15.11.2001 v
Ljubljani, kot polnopravni član. S podpisom zagotavljam, da poznam in sprejemam Statut društva.

Želim sodelovati pri aktivnostih skupine mladi člani – SDPGMČ (do 35. leta starosti)

DA

NE

OSNOVNI PODATKI
ga. / g. / prof. / dr. / mag. / univ. dipl. inž / mag.inž. / dipl.inž. / inž. / mr. / študent / drugo
Priimek in ime: ______________________________________________________ Leto rojstva: ____________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________________________________________
Podjetje ali ustanova: ___________________________________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________________ Telefonska številka: ____________________________________________
Funkcija / delovno mesto: ______________________________________________________________________________________________
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je
dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke. Društvo se bo potrudilo
ponuditi usluge, ki najbolj ustrezajo interesom članov.
S tem namenom vas prosimo, da označite navedene teme, ki najbolj odgovarjajo področju vaših strokovnih interesov:

□ raziskovanje □ pogodbeni postopki pri gradnji podzemnih objektov □ načrtovanje podzemnih prostorov
□ zdravje in varnost □ zagotavljanje kvalitete pri gradnji podzemnih konstrukcij □ izobrazba v predorogradnji
□ vzdrževanje podzemnih konstrukcij □ uporaba brizganega betona v predorogradnji □ strojna predorogradnja
□ vpliv podzemnih konstrukcij na okolje □ dolgi predori z visokim nadkritjem
Pogoja za članstvo sta izpolnjena pristopna izjava in plačilo letne članarine na račun društva oziroma v primeru,
da ste študent, potrdilo o šolanju.
Članstvo v društvu začne veljati z dnem prejema potrdil o izpolnjevanju pogojev za članstvo na elektronski naslov:
info@ita-slovenia.si (Zadeva: Pristopna izjava).

Datum: _____________________________________

Podpis: _________________________________________________________
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