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Izjava starša oz. skrbnika za leto 2011 
 

Dragi starši oz. skrbniki naših najmlajših!  
 
Zelo se veselimo, da nam v varstvo zaupate vaše otroke in s tem omogočate, tako nam kot vašim otrokom, 
možnost izobraževanja in druženja v duhu gasilstva, ki predstavlja eno izmet največjih organizaciji v 
Slovenji. Le delo z mladimi nam zagotavlja, da bomo to poslanstvo lahko gojili še naprej in ga prenašali iz 
roda v rod.   
 
Kot Vam je znano je pri aktivnosti, ki se odvijajo po našem programu, ogromno fizičnega gibanja, udeležb 
na raznih tekmovanjih, izletih, šolanjih... Ob vsem tem pa vsekakor obstajajo možnosti raznoraznih fizičnih 
poškodb udeležencev, izgubljenih predmetov udeležencev...  
Mentorji PGD Blagovica imajo jasna navodila, da morajo pri vseh aktivnostih v prvi meri skrbeti za varnost 
otrok, vendar glede na dejstvo, da svoje delo opravljajo povsem prostovoljno, ne morejo kazensko 
odgovarjati za morebitna nastale poškodbe ali druge neprijetnosti pri aktivnostih po programu PGD 
Blagovica.  
 
Zato se obračamo na Vas, starše oz. skrbnike in Vas prosimo, da to dejstvo vzamete v obzir ter izpolnite 
spodnjo izjavo za vse aktivnosti v okviru PGD Blagovica in GR Lukovica, katere se bodo udeleževali Vaši 
otroci v letu 2011. 
 
Izjave so namenjene vsem mladoletnim članom našega društva, zato prosim, da izpolnite spodnjo izjavo in 
jo posredujete nazaj metorjem PGD Blagovica. 
 
Za zaupanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo. 
 
Blagovica, 10.05.2011                                                                                                         Upravni odbor 

                                                                                                                                    PGD Blagovica 
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............................................................... izjavljam, da se ......................................................................, 
IME IN PRIIMEK STARŠA  OZ. SKRBNIKA                                                         IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA  AKTIVNOSTI     

v letu 2011, vseh aktivnosti v organizaciji PGD Blagovica in GZ Lukovica udeležuje, na lastno odgovornost. 
 
Mentorji PGD Blagovica bodo na vseh aktivnostih v organizaciji PGD Blagovica in GZ Lukovica skrbeli za 
red, vendar ne odgovarjajo za morebitne poškodbe posameznega udeleženca izleta.  
 
 
Kraj in datum:.........................................                   Tel. št. (na katero ste dosegljivi):…….…………...……. 
 

                Podpis starša oz. skrbnika:............................................ 


