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P R I J A V N I C A za bivanje v domu v poletnih po itnicah 2017
od:
do:
I. OSEBNI PODATKI
Priimek in ime:
Naslov stalnega bivališ a
Poštna številka:
Tel. štev. doma:
Mobilni telefon - oseben:

Rojen/-a:
Cesta:
Kraj:
E-mail - doma:
E-mail - oseben:

Ustrezno nakrižajte:
dijak/dijakinja

spol:
študent/-ka

-moški

vajenec/vajenka

-ženski
drugo/kaj:

II. STARŠI (izpolnijo samo nepolnoletni! Polnoletni vpišejo eno kontaktno osebo doma)
Priimek, ime o eta:

Tel.:

Priimek, ime matere:

Tel.:

Priimek, ime skrbnice/skrbnika:

Tel.:

Vzgojna upravi enka/vzgojni upravi enec:

III. IZOBRAŽEVANJE – DELO (V POLETNIH PO ITNICAH 2017)
Naziv izobraževalne ustanove oz. delovnega mesta:
Naslov:
Dejavnost:

Tel. štev.:

IV. ZAVAROVANJE
Zavarovalnica:

Štev. zavarovanja:

V. ŽELJENE USLUGE (željeno nakrižajte!)
sam v sobi

dva v sobi (*možno samo pri imenski navedbi in prijavi sostanovalke/-ca)

z zajtrkom

brez zajtrka

VI. PRIPISI
Vpišite Vaše želje in posebne informacije, kot n.pr. ime sostanovalke/-ca, nameravana uporaba parkiriš a, datum,
približen as prihoda ipd.
POSEBNE ŽELJE IN INFORMACIJE:
DATUM PRIHODA:

VII Podpis
S podpisom na prijavnici potrjujete tudi, da ste sprejeli v vednost potrebne informacije z oznako MD-PO -2017 (str. 2),
ki so sestavni del te prijave.
ZA DIJAKINJE/DIJAKE IN NEPOLNOLETNE VAJENKE/VAJENCE
Kraj/ datum

..........................................................…………….....................
Podpis o eta (matere, vzg. upravi enca/upravi enke)

ZA ŠTUDENTKE/ŠTUDENTE IN POLNOLETNE VAJENKE/VAJENCE
Kraj/ datum

......................................................…………….........................
Podpis študentke/študenta/polnoletnega prijavljalca
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Informacije za bivanje v domu v poletnih po itnicah
OZNAKA: MD-PO -2017
Mladinski dom je v poletnih po itnicah v pretežni meri turisti ni obrat, ki nudi svojim gostom v glavnem preno iš e in
zajtrk. Službo v tem asu opravljajo sodelavci doma (portirna služba, uprava, tehni na služba in kuhinja v omejeni
razsežnosti). Njih delovni as se v tem asu priredi potrebam doma.
Manjši del prostorskih kapacitet ostane na razpolago študentom, vajencem in praktikantom in sicer pod naslednjimi
pogoji:
1.

Potrebna je posebna prijava z zgornjim formularjem, ki ga dobite pri upravi doma ali pa direktno iz spletne strani.
Tisti, ki so med šolskim letom že v domu, se morajo za bivanje v po itniškem asu z zgornjim formularjem prijaviti,
e ni drugih navodil, najkasneje do 30. aprila 2017. Prijavnica mora biti popolno in natan no izpolnjena. Iz nje
mora biti razvidna tudi rezervacija uslug. Prijava za dvoposteljno sobo je možna samo z navedbo in prijavo
sostanovalke/sostanovalca. Dajanje sobe v podnajem drugim oz. bivanje v teh sobah brez prijave ni dovoljeno.

2.

Vsi, pod temi pogoji sprejeti v dom, se morajo takoj, e že niso prijavljeni, prijaviti pri pristojnem uradu
(Meldebehörde). Inozemci morajo za bivanje imeti vsa dovoljenja (ev. vizo, ipd.), ki so potrebna v skladu z
veljavnimi meddržavnimi konvencijami.

3.
4.

Kopijo te uradne prijave je treba oddati pri upravi doma.
Ob odhodu se mora vsak spet odjaviti.

5.

Vselitev v sobo in izselitev iz sobe se morata zaradi prevzema oz. predaje klju ev in drugih formalnosti
skoordinirati z upravo doma.

6.

Mese nino je treba poravnati ob prihodu za teko i mesec in za vsak nadaljnji mesec do 15. v mesecu za teko i
mesec. Najmanjša možna enota za najem sobe je en mesec, po tej enomese ni dobi pa je najmanjša možna enota
za obra unavanje najemnine en teden ( etrtina najemnine).

Cene na osebo in mesec (po itnice 2017):
ZASEDENOST
Eden v sobi
Soba
z zajtrkom
brez zajtrka
Cena na osebo in mesec
€ 311,-€ 273,--

Dva v sobi (*)
z zajtrkom
brez zajtrka
€ 268,-€ 231,--

(*možno samo pri imenski navedbi in prijavi sostanovalke/-ca)

7.

Posteljnino (z izjemo jogija) in prevleko je treba prinesti pri vselitvi s seboj . V izjemnih primerih in na posebno
željo, zapisano v rubriki “VI., Pripisi” da posteljnino na razpolago dom. Pranje posteljnine se v teh primerih
zara una posebej. Enkratno pranje posteljnine stane 5,00 €. Za uporabo domskega brezži nega omrežja (W-LAN)
je potrebna posebna dostopna koda. Mese ni prispevek za brezži ni priklju ek na internet pa znaša 10,00 €.

8.

V po itnicah obratuje kuhinja samo omejeno in tako je možno rezervirati sobo samo z zajtrkom ali brez zajtrka.
Za pripravljanje ali shranjevanje hrane je na razpolago manjša študentska kuhinja, za katero uporabniki pla ajo
prispevek v višini 20,00 € na mesec. Ker so samo souporabniki, je treba vnešeno hrano tudi primerno ozna iti (z
imenom in datumom nabave).

9.

Za vse je obvezno upoštevanje pravil hišnega reda, požarno-varnostnih predpisov, zakonskih dolo il o no nem
miru in obzirnost do ostalih stanovalcev, gostov in sosedov.

10. Nepolnoletni prijavljeni morajo imeti pismeno dovoljenje staršev, da smejo bivati v domu brez nadzorstva
vzgojiteljev (to dovoljenje dajo s podpisom prijavnice za po itnice). Starši s tem prevzamejo polno odgovornost
11. Uprava si pridrži pravico, da po potrebi iz organizacijskih razlogov dodeli drugo sobo, kot jo je nekdo imel med
šolskim letom.
12. S prevzemom klju a za vhodna vrata prevzamejo vsi tudi soodgovornost za hišo in varnost v hiši. Skrbeti morajo
za to, da tujim osebam ne omogo ijo vstopa v domski objekt. Ob prevzemu klju ev mora prijavljeni poravnati
predpisano kavcijo v višini 80,00 € za prejete klju e in za inventar. Po vrnitvi klju ev, po poravnavi vseh odprtih
ra unov, po odjavi pri pristojnem uradu, po poštenem o iš enju sobe, se kavcija doti nemu spet vrne.

Uprava doma
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