
Moj otrok lahko: 
 
   pleza po drevesih (tudi po zelo visokih in to do vrha). 
   skače iz višin, za katere sam presodi, da jih zmore. 
   hodi bos kadarkoli (tudi, če obstaja tveganje, da ga piči osa in tudi če je mrzlo). 
   prižge in skrbi za ogenj (a naj tudi pomaga priskrbeti les). 
   uporablja pipec za rezanje vej, šiljenje palic, ipd. (če ne bo znal, ga lahko naučite). 
   uporablja tudi žago, sekiro, kladivo za ustvarjanje z lesom, 
   skače čez potok. Če pade vanj, naj se preobleče (ne me klicati za to). Če bo žejen, 
         lahko tudi pije iz njega, če voda deluje čista (zaupam vaši presoji). 
   lahko se valja po travnatem hribu navzdol. 
   skače po blatnih lužah. 
   prijema deževnike, polže, žabe in druge nestrupene živali (lahko kakšno  
         tudi spravi v lonček in prinese domov).  
   teče, skače, pleše, … v dežju. 
   Lahko je umazan, blaten, moker ipd. (v torbi ima stvari za preobleči in PVC vrečko za umazana oblačila). 
   Lahko uporablja tudi žago, sekir 
 
   Ne kličite me za vsako prasko, buško … kličite me samo za poškodbe, ki jih mora oskrbeti zdravnik. 
 

Drugo, opombe…:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
Če boste v dvomih za kakšno aktivnost, če boste imeli težavo z oceno tveganja ipd. me pokličite  na telefonsko 
številko  (oče)___________________, (mama) __________________. 

IZJAVLJAM 
 

da svojemu otroku (ime in priimek) ___________________________________ , na (ustrezno podčrtaj 

ali dopiši) taboru/šoli v naravi/športnem dnevu/________________________, ki ga organizirate, 

dovolim izvajati spodaj obkljukane aktivnosti in da sem za vse posledice otrokovih vedenj v teh 

primerih 100% odgovoren/-a jaz. Če se bo moj otrok poškodoval, ko bo izvajal katero od izbranih 

aktivnosti, vas ne bom tožil, preganjal, grdo gledal ali govoril za vašim hrbtom. Še več … segel/-a vam 

bom v roko, ker ste mojemu otroku pomagali spoznavati življenje. 

Spodaj podpisani/-a, 

(oče) _________________________________, (mama) _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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V/na ____________________                      Podpis (oče): _____________________________ 
                                                                    Podpis (mama): ______________________________ 

IZJAVA O PREVZEMU STARŠEVSKE ODGOVORNOSTI 


