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P R I S T O P N A   I Z J A V A 
 

(izpolni prosilec (v njegovem primeru starš oz. skrbnik), ki se želi priključiti mladini Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid) 

 

 

Podatki o prosilcu 

 

 

Ime: ______________________________ 

Priimek:___________________________ 

Datum rojstva: ______________________ 

EMŠO:_____________________________ 

Kraj rojstva: _________________________ 

Naslov: _____________________________ 

 

 

Tel. doma: ___________________________ 

Mobilni telefon: ______________________ 

e-pošta: _____________________________ 

Davčna št.: ___________________________ 

Spol (obkroži):         ženski – Ž          moški – M 

Državljanstvo: ________________________ 

Podatki o starših oz. skrbnikih, ki so zakoniti zastopniki mladoletnih oseb 

 

 

Ime: ________________________________ 

Priimek: _____________________________ 

Naslov: _____________________________ 

 

 

Tel. doma: ___________________________ 

Mobilni telefon: ______________________ 

e-pošta: ____________________________ 
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Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, Mučeniška ulica 1b, 5222 Kobarid 
Davčna številka: 98176358; Matična številka: 5204488; TRR: 0475 3000 0144 240 

Telefon: 05 388 52 17; Dežurni tel.: 051 300 166; e-mail: gasilci.kobarid@gmail.com; internet: www.gasilci-kobarid.si 

I Z J A V L J A M: 

 da želim postati član-ica Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid (v nadaljevanju PGD), 

 da sem star-a več kot 7 let, 

 da se zavezujem spoštovati statut PGD in GZ, v katere je PGD včlanjen, 

 da bom upošteval-a navodila mentorjev, 

 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 organizira PGD. 

 

Izjava starša oz. skrbnika: 

 IZJAVLJAM, da se bo mladoletni otrok vseh aktivnosti v organizaciji PGD udeleževal na 

lastno odgovornost (mentorji bodo na vseh aktivnostih v organizaciji PGD skrbeli za red in 

varnost, vendar ne odgovarjajo za morebitne poškodbe posameznega udeleženca 

aktivnosti). 

 STRINJAM SE, da PGD uporablja osebne podatke mladoletnega otroka v evidenci članstva 

in za potrebe gasilske zveze, v katere je včlanjena ali jih je ustanovila ter fotografije in 

izdelke v sklopu gasilskih dejavnosti objavi na svoji uradni spletni strani, FB strani, v 

lokalnih medijih in strokovnih gasilskih medijih in na oglasni deski društva. 

 

              Kraj in datum:        Podpis: 
  
___________________________                       ___________________________                       
 
*Izpolnjeno pristopno izjavo oddajte mentorjem ali v poštni nabiralnik na stavbi gasilskega doma. 

 

 

U G O T O V I T E V 
 

Upravni odbor PGD Kobarid je na svoji seji _________________________________ ugotovil, 

da prosilec-ka     izpolnjuje / ne izpolnjuje     pogoje za sprejem v članstvo PGD Kobarid. 

Člana-ico se vpiše v spletno aplikacijo Vulkan pod ID številko ____________________. 

 
Mitja Ivančič, GČ                                                Saša Rosič, NGČ I. st. 

tajnik PGD Kobarid                 predsednik PGD Kobarid 

mailto:gasilci.kobarid@gmail.com

