
 

OBRNI  

 
PRISTOPNA IZJAVA 

 
Podpisani 
 

priimek: ____________________________________ 

priimek ob rojstvu: ___________________________ 

ime: _______________________________________ 

datum rojstva: ____. ____. ________ 

naslov: _____________________________________ 

___________________________________________ 

poštna številka: ___ ___ ___ ___ 

pošta: ______________________________________ 

 

mobilni telefon: _____________________________ 

e-pošta: ___________________________________ 

 

kraj rojstva: ________________________________ 

spol (obkroži):           ženski  -  Ž            moški  -  M 

državljanstvo: _______________________________ 

stopnja izobrazbe: ___________________________ 

poklic: _____________________________________ 

delodajalec: ________________________________ 

Spodnja podatka se lahko zbira samo za operativne gasilce: 

Matična številka: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Davčna številka: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

želim postati član-ica Prostovoljnega gasilskega društva Bistrica pri Tržiču, v nadaljevanju PGD in 

IZJAVLJAM: 

— da prostovoljno pristopam v PGD kot član-ica, 
— da se zavezujem spoštovati statut PGD in gasilskih zvez, v katere je PGD vključeno in drugih splošnih aktov PGD, 
— da se zavezujem plačevati članarino (polnoletni člani),   
— da bom pri opravljanju gasilske dejavnosti spoštoval-a vse veljavne predpise, ki urejajo to področje, se udeleževal-a 

izobraževanj in skrbel-a za ugled gasilske organizacije in nesebično pomagal-a pri izvajanju gasilskih aktivnosti, ki jih bo 
organiziralo PGD. 

Strinjam se, da PGD uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v katere je včlanjena ali jih je 
ustanovila. 

 

 

______________________________  ______________________________ 
                      (kraj in datum)                   (lastnoročni podpis) 

UGOTOVITEV: 
Upravni odbor PGD Bistrica pri Tržiču, je na svoji seji dne, ____. ____. _________, ugotovil, da prosilec-ka izpolnjuje pogoje 

za sprejem v članstvo in postane član-ica z dnem ____. ____. _________. Vpiše se v spletno aplikacijo VULKAN pod ID: 

______________. 

 Predsednik: 
 

      (žig PGD)          ______________________ 
  

Zaporedna številka: ____/____ 



SOGLASJE ZA UPORABO IN OBJAVO FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV TER 
UPORABO E-POŠTE IN TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA NAMENE OBVEŠČANJA 

 
 
 
Dovoljujem Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bistrica pri Tržiču objavo fotografij in 
videoposnetkov za lastno promocijo v različnih medijih (npr. spletna stran in Facebook 
profil PGD Bistrica pri Tržiču, brošure, glasila, ...) in so bili posneti v okviru dejavnosti 
PGD Bistrica pri Tržiču. PGD Bistrica pri Tržiču zagotavlja uporabo fotografij zgolj v 
navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe. 

o DA 
 

o NE 
 

(ustrezno obkroži) 
 
 
 
 
Dovoljujem Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bistrica pri Tržiču, da zbira in 
uporablja moje elektronske naslove in telefonske številke za pošiljanje obvestil o 
dogodkih in aktivnosti društva s pomočjo elektronskih medijev (e-pošte, SMS, klic). 
Podatki se hranijo do preklica. Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite, 
vendar v tem primeru niste upravičeni do prejemanja društvenih obvestil. To storite s 
povratno pošto ali SMS sporočilom z zahtevo za prenehanje pošiljanja. 

o DA 
 

o NE 
 

(ustrezno obkroži) 
 

 
Izjavljam da: 

- Sem seznanjen/a z mojimi pravicami v zvezi z mojimi osebnimi podatki, ki so opredeljene v Uredbi 
(vpogled, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenos, ugovor), vključno s pravico preklica gornjih 
privolitev. 

- Seznanjen/a sem z možnostjo pritožbe Uradu informacijskega pooblaščenca RS https://www.ip-rs.si v 
primerih suma kršenja in/ali omejevanje mojih pravic v zvezi z varstvom mojih osebnih podatkov. 

- Bom vse pravice iz naslova osebnih podatkov uresničeval/a s pomočjo elektronske pošte na naslov 
info@gasilci-bistrica.org. Navedeni kontakt lahko uporabljam tudi za zahtevanje dodatnih informacij v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov. 

 
 
______________________________  ______________________________ 
                      (kraj in datum)                   (lastnoročni podpis) 


