
IZJAVA O ODGOVORNOSTI 

Podpisani (vpiši svoje ime in priimek) _________________________________________________________  

naslov (vpiši točni naslov) _________________________________________________________________  

sem prijavljen kot udeleženec 'Odmika za moške v divjini 2017', v organizaciji društva Družina 

in Življenje (organizatorja: Aleš Čerin in Marko Senica) (v nadaljevanju 'organizator'), ki bo potekal na poti 

od Iške vasi do Ilirske Bistrice (v nadaljevanju 'Odmik') in v zvezi s tem IZJAVLJAM, da:  

1. Poznam značilnosti Odmika (neoznačene poti po pokrajini, spanje brez zavetišč, kupovanje hrane in pijače 

na poti) in v celoti sprejemam vso odgovornost za tveganje, ki lahko nastane na taki poti (npr. tveganje za 

poškodbe, tveganje za zdravje, za utrujenost, ožuljenost, lakoto in žejo). 

2. Se zavedam, da Odmik poteka po terenu, kjer je možnost bližnjega srečanja z divjimi živalmi (npr. 

medved, volk, divja svinja, jež, klop, …). Na Odmiku bom sam poskrbel za varno obnašanje v divjini. 

3. Se zavedam, da del poti poteka tudi po cestah in sem tako kot aktivni udeleženec v prometu, dolžan 

upoštevati veljavne cestno-prometne predpise. Udeležba na Odmiku me ne ščiti pred morebitnimi 

kazenskimi in odškodninskimi postopki, ki bi utegnili slediti proti meni v primeru neupoštevanja cestno-

prometnih predpisov oz. prometnih in drugih nesreč. V postopke, ki bi jih utegnil sprožiti sam proti tretji 

osebi, ne bom vključeval organizatorja.  

4. Sem zdrav in se čutim sposobnega udeležiti se Odmika, kjer se bo hodilo pa naravnem okolju, kjer ne bo 

možnosti hitrega dostopa do zdravstvenih ustanov. Za morebitne zdravstvene težave, ki jih imam, bom 

poskrbel sam, tako, da bom s seboj vzel vse potrebna zdravila in medicinske pripomočke. V primeru 

poslabšanja svojega zdravstvenega stanja bom upošteval navodila organizatorjev Odmika glede odhoda 

domov s pomočjo javnega prometa ali s pomočjo svojcev.  

5. Se zavedam, da zaradi dolžine in narave Odmika lahko pride na poti do nepredvidljivih dogodkov, ki bi 

utegnili negativno vplivati na moje zdravje (poškodba, bolezen) in opremo (poškodba).  

6. Da v primeru neugodnega izida iz točk 4 in 5 te izjave ne bom proti organizatorju uveljavljal civilnopravnih 

in kazenskopravnih postopkov.  

7. Bom v primeru nesreče, poškodbe, bolezni kakega udeleženca ali v primeru, da se kdo od udeležencev 

izgubi, nudil potrebnim prvo pomoč in se ravnal po navodilih organizatorja.  

8. Bom upošteval navodila organizatorja glede izbire poti in se bom izogibal zahtevnih terenov, zasebnih 

ograjenih prostorov in ne bom namerno povzročal škode v naravi. Na poti ne bom smetil, ne bom hodil po 

posevkih, zapiral bom pašne lese za seboj, v naravnem okolju ne bom motil živali.  

9. Izjavljam, da dovoljujem fotografiranje in snemanje mene kot udeleženca Odmika. Posnetki so last 

organizatorja in se lahko objavijo v medijih ali na spletu.  

10. So vsi moji podatki v komunikaciji z organizatorjem resnični in točni.  

11. Odmika se udeležujem prostovoljno in na lastno odgovornost.  

Kraj: __________________________________________ Datum: ________________  

Podpis udeleženca: _____________________________________________________ 


