
                       

IZJAVA O ODGOVORNOSTI 

Spodaj podpisani/a: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________  (ime  in  priimek,
naslov, rojstni datum). Kot odrasel in samostojen udeleženec gozdnega odmika potrjujem,
da  sem v  celoti  seznanjen(a)  z  vsebino  te  »Izjave  o  odgovornosti«.  Izjava  mi  je  po
skrbnem branju v celoti razumljiva in se z njo v celoti strinjam. 

1. člen 
Predmet te izjave je izključno začasna 10-dnevna udeležba gozdnega odmika za čas med
25.12.2020 in 2.1.2021. 

2. člen 
Izjavljam, da sem pred udeležbo odmika seznanjen(a) z značilnostmi in naravo gozdnega
odmika. 

3. člen 
Seznanjen(a) sem s tem, da so na odmiku prisotni tudi drugi udeleženci in da je prostor
zasebna lastnina. Zavezujem se, da bom svoje ravnanje prilagajal v skladu z obzirnostjo in
spoštljivostjo do soudeležencev, do posestva in stvari in s svojo udeležbo in rabo ne bom
povzročal namerne škode ljudem in premoženju. 
 
Izrecno  izjavljam,  da  sem  seznanjen  s  stanjem  prostora  in  tudi  s  potencialnimi
nevarnostmi, ki izvirajo iz prostora glede na njegovo stanje, zato za morebitno škodo, ki
nastane udeležencem pri uporabi najetega prostora, lastnik ne odgovarja. 

4. člen 
Prostor in pripadajoči inventar sem dolžan(a) uporabljati kot dober gospodar. Dolžan(a)
sem popraviti oz. povrniti vso škodo, ki jo na prostoru, na skupnih prostori ali na objektu
povzročim sam(a) v času udeležbe gozdnega odmika. Škodo sem dolžan(a) povrniti v roku
14 dni od dneva, ko je škoda ugotovljena. 
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5. člen 
Cena gozdnega odmika vključuje najem prostora, plačilo prispevkov, nastanitev in vodenje
programa. Udeleženec jo je dolžan plačati pred udeležbo v celoti ali se zaveže, da jo bo
poravnal v dogovorjenem roku. Plačilo je vračljivo le v primeru višje sile, zaradi katere bi
bil odmik lahko odpovedan. 

6. člen 
S  to  izjavo  se  zavezujem,  da  sem  seznanjen  z  vsebino  »Izjave  o  odgovornosti«  in
prevzemam polno odgovornost za svoje ravnanje. 

 
Kraj in datum Udeleženec  

_______________________ ________________________________
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