Srednja gozdarska in lesarska šola

Postojna
Tržaška 36
6230 Postojna
Slovenija
tel. šola: 05/726 13 36
tel. dom: 05/726 52 91
fax: 05/726 22 20

Spoštovani starši.
Mladostniki, ki med tednom živijo v dijaškem domu, so nam zaupani v celotno oskrbo in varstvo.
Poskušamo jim omogočiti čim bolj podobno življenje kot ga živi povprečen mladostnik doma. Trenutno
nam povzročajo skrbi dijaki, ki se v dijaški dom vozijo s svojimi avtomobili in le te uporabljajo tudi med
tednom.
V domskem redu Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna imamo tudi zapisano:

»Dijaki, ki prihajajo od doma z osebnimi vozili, so dolžni prinesti pisno soglasje od staršev, da avto
lahko uporabljajo tudi med tednom, ko so v dijaškem domu. Dijak in njegovi straši prevzemajo
vso odgovornost v zvezi z uporabo osebnega vozila. Za prevoz ostalih dijakov dijaškega doma
mora voznik pridobiti soglasje njihovih staršev, ki ga pred vožnjo oddajo vzgojitelju. Dijaki
lahko uporabljajo osebni avtomobil le v prostem času, ko v dijaškem domu ne potekaj druge
aktivnosti«, zato vas prosimo, da podpišete soglasje in s tem otroku dovolite, da se vaš otrok lahko
med tednom vozi s svojim avtomobilom, oziroma z drugimi dijaki.
Po podatkih Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, so mladi vozniki,
glede na udeležbo v prometu, najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih
avtomobilih tudi najpogostejše žrtve. Mladi vozniki povzročijo 23 % vseh prometnih nesreč.
Najpomembnejši vzroki nesreč, ki jih povzročijo, so: nepravilno prehitevanje (25 %), neprilagojena
hitrost (30 %), alkohol (22 %).
Starše mladostnikov, ki prihajajo z avtomobili in vozijo tudi ostale dijake bi želeli na tem mestu tudi
opozoriti na mogoče materialne in kazenske odgovornosti, ki so lahko posledica morebitnih prometne
nesreče.
Ravnateljica:
Cvetka Kernel, prof.

SOGLASJE
za mlade voznike

dovoljujem mojemu
sinu/hčerki

Spodaj podpisani
(ime in priimek starša)

, da se v prostem času, ko v dijaškem
(ime in priimek dijaka/dijakinje)

domu ne potekajo druge aktivnosti lahko vozi z osebnim vozilom. S svojim podpisom tudi
potrjujem, da sem bil s strani dijaškega doma seznanjen o nevarnostih in možnih posledicah,
ki se v tem času lahko zgodijo mojemu otroku in za njih prevzemam popolno odgovornost.
______________________________
(kraj in datum)

(podpis starša)

SOGLASJE
za dijake, ki se vozijo z mladimi vozniki

Spodaj podpisani

dovoljujem mojemu sinu/hčerki
(ime in priimek starša)

, da se v prostem času, ko v dijaškem
(ime in priimek dijaka/dijakinje)

domu ne potekajo druge aktivnosti lahko vozi v osebnem vozilu, ki ga vozi mlad voznik. S svojim
podpisom tudi potrjujem, da sem bil s strani dijaškega doma seznanjen o nevarnostih in možnih
posledicah, ki se v tem času lahko zgodijo mojemu otroku in za njih prevzemam popolno
odgovornost.
______________________________
(kraj in datum)

(podpis starša)

