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P R I J A V N I C A - za študentke in študente - študijsko leto 2017/2018
I. OSEBNI PODATKI ŠTUDENTKE/ŠTUDENTA
Priimek in ime:

rojen/-a:

Naslov stalnega bivališ a

spol:

-moški

-ženski

Cesta/ulica:

Poštna številka:

Kraj:

državljanstvo:

Mobitel:

elektronski naslov:

II. STARŠI/VZGOJNI UPRAVI ENCI
Ime in priimek (starši oz. kontaktna oseba doma) :
Naslov:

Telefon oz. mobilni telefon (z navedbo klicne številke za državo):
1

El. naslov (doma oz. staršev):

El. naslov za sprejemanje informacij iz Mladinskega doma:

1

V tej rubriki vpišite elektronski naslov, ki ga najpogosteje uporabljate in s katerim se strinjate, da ga uporabljamo za
posredovanje vseh potrebnih informacij iz Mladinskega doma.

III. IZOBRAŽEVANJE (2017/2018)
Naziv izobraževalne ustanove (pri praksah delodajalca):
Naslov:
Tel. štev.:

Semester (leto):

IV. ZAVAROVANJE
Zavarovalnica:

Štev. zavarovanja:

V. ŽELJENE USLUGE (Željeno nakrižajte!)
soba s polno oskrbo

soba z zajtrkom

soba z zajtrkom in ve erjo

soba

Željena zasedba sobe:

sam

v dvoje

Ime sostanovalca/-ke:

VI. PRIPISI
Datum približnega prihoda:
Na in pla evanja oskrbovalnine:
Posebne želje:

- v upravi

- s položnicami

- s trajnim nalogom ali preko telebankinga

VII. PODPIS IN IZJAVA

S podpisom na prijavnici potrjujete, da ste sprejeli potrebne osnovne informacije z oznako MD-ŠT-17/18, ki so sestavni del prijave.

,
Kraj/ datum
.

Podpis študenta/študentke
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OSNOVNA INFORMACIJA - za študentke in študente (Oznaka: MD-ŠT-17/18)
1. Uvod, kratka informacija in namembnost
Mladinski dom stoji v neposredni bližini Slovenske gimnazije, Dvojezi ne trgovske akademije in Javne dvojezi ne
ljudske šole 24 v Šentpetrski etrti Celovca. Nosilec in lastnik doma je Slovensko šolsko društvo v Celovcu. Priklju ena
sta mu tudi varstvo ABC za osnovnošolce in društveni otroški vrtec »Sonce«.
Poleg bivalnih prostorov, kjer so vse sobe opremljene s straniš em in prho in kjer obstaja tudi domsko brezži no
omrežje in poleg prostorov za u enje in prehrano, ima dom na razpolago veliko telovadnico, ra unalniško sobo s
priklju kom na internet, klubski prostor, park z igriš em in ve namenskim igriš em (funcourt) ter lastno parkiriš e. V
poslopju se nahajajo tudi Slovenska študijska knjižnica z nad 140.000 knjigami, uprava in oddelek Glasbene šole in
Slovenski znanstveni inštitut. Svoje doma e igriš e za naraš aj pa ima v telovadnici doma tudi košarkarski klub »KOŠ«.
Mladinski dom je med šolskim letom težiš no vzgojno izobraževalna ustanova za šolsko mladino razli nih šol v Celovcu
in okolici. Za doraš anje mladine v domu so odgovorni pedagoški delavci, vsi ostali zaposleni v domu in tudi vsi
študentje in študentke, katerim se omogo a bivanje v njem pod pogoji, da upoštevajo pravila skupnega življenja, in
imajo zadovoljivo mero razumevanja in odgovornosti do mladih.

2. Administrativni pogoji:
a) Prijava:

Za rezervacijo mesta v domu je poleg upoštevnja prostih kapacitet potrebno, da interesent pri upravi doma po
elektronski pošti, po pošti, po faksu ali pa osebno odda izpolnjeno in podpisano prijavnico in vpla a prijavnino v
znesku € 200,00, ki se vra una v vzdrževalnino prvega meseca bivanja. V primeru kratkoro ne odpovedi rezervacije
(manj kot dva meseca pred pri etkom študijskega leta oz. datuma prihoda, ki je naveden v prijavnici) si uprava
pridrži vpla ano prijavnino kot strošek za storno.

b) Odjava med letom ali izklju itev

Odjava med šolskim/študijskim letom je možna samo v pismeni obliki z navedbo vzroka, ki jo je treba oddati v upravi
doma oz. priporo eno poslati po pošti. Odjavni rok znaša dva meseca. Na primer mora nekdo, ki odda pismeno
odjavo 12. oktobra pla ati mese no oskrbovalnino do 15. decembra. Do tega termina pa ima na razpolago sobo in
prijavljene usluge. e nekdo poskrbi za naslednika pa se mu zara una mese na vzdrževalnina alikvotno do prihoda
novega stanovalca. Najmanjša enota za zara unavanje mese ne oskrbovalnine je pol meseca in se obra una s 1. oz.
15. v mesecu.
Izklju itev iz doma iz spodaj navedenih razlogov je možna s takojšnjim u inkom. V tem primeru se pla a stanarina še za
teko i mesec in nadaljna dva meseca. Pomembni razlogi so ravnanje zoper na ela vzgoje, huda kršitev hišnega reda,
uživanje drog in alkohola ali nepla evanje stanarine kljub opominu.

c) Sprejem in odhod:
Vselitev v sobo je možna le v asu obratovanja uprave, to je med šolskim letom ob delavnikih od ponedeljka do petka
od 7:30 do 17:00 ure. V izjemnih primerih in po prejšnjem obveznem pismenem dogovoru je vselitev možna tudi
izven omenjenega asa.
V upravi prejmete ip za vhodna vrata, klju sobe in nadstropja ( e je potrebno), ko zanje in za inventar vpla ate
predpisano kavcijo in s podpisom potrdite prevzem. Skupno znaša kavcija € 200,00.
Vsem, ki so tukaj in se prijavijo za naslednje študijsko leto, uprava kavcijo prepiše v naslednje študijsko leto in velja
kot garancija za rezervacijo sobe. Tistim, ki odidejo, se kavcija vrne. V obeh primerih pa samo, e so opravili
naslednje: vrnili prejete klju e, poravnali vse ra une, se odjavili pri pristojnem uradu, pospravili vse svoje stvari in
zapustili urejeno sobo, sanitarije in ev. skupno koriš ene prostore, kot so študentska kuhinja ipd.. Pri kratkoro ni
odpovedi rezervacije za novo študijsko leto (manj kot dva meseca pred pri etkom študijskega leta oz. datuma
prihoda, ki je naveden v prijavnici) se kavcija knjiži kot prispevek za storno. Namerno povzro eno škodo, lom stekla
povzro itelj takoj poravna, saj ni krita s položeno kavcijo.

3. Mese na vzdrževalnina na osebo (za študijsko leto 2017/2018)
zasedba
e je eden v sobi
e sta dva v sobi 2

soba s polno oskrbo
€ 368,00
€ 325,00

soba z zajtrkom in ve erjo
€ 357,00
€ 315,00

soba z zajtrkom
€ 310,00
€ 267,00

soba
€ 272,00
€ 230,00

2

mogo e samo, e za sostanovalca/sostanovalko poskrbi najemnik/najemnica sam(a).
Zasedbo sobe in ime sostanovalca/sostanovalke vnesite v prijavnico pod to ko V.
Mese no vzdrževalnino je treba pla ati do 15. v mesecu za teko i mesec s položnicami, s trajnim nalogom ali pa
osebno v upravi doma. Željen na in pla evanja nakrižajte v prijavnici!
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4. Obedi

Za študente in študentke, ki so se odlo ili za najem sobe s polno oskrbo oz. za kako drugo varianto obedov, veljajo isti
asi obrokov, kot za dijakinje in dijake. In sicer so med šolskim letom predvideni naslednji obedi: na zadnji pouka prosti
dan ve erja, na dan pouka zajtrk, kosilo, malica in ve erja in na zadnji dan pouka pred pouka prostim dnem zajtrk,
kosilo in malica. Ta dan pa se študentom, ki imajo pravico do nje, nadomesti ve erja z mrzlo malico (lunchpaket), ki jo
lahko do predvidenega asa dvignejo v kuhinji. Ob pouka prostih dnevih, ko obratuje kuhinja zaradi vrtca ali varstva, se
lahko upravi eni študentje prijavijo k zajtrku in/ali h kosilu.

5. Osebne potrebš ine za bivanje v domu

S seboj je treba prinesti odejo, vzglavnik, prevleko za posteljnino, brisa e in vse potrebš ine za osebno higieno.
Glede uporabe posebnih elektri nih aparatov (hladilnik, toaster ipd.) v sobi morajo imeti doti ni pismeno dovoljenje
uprave, ki dolo a vse predpise in prispevke. Pravtako morajo pri tem poskrbeti za primerno zaš ito sobne opreme (tal,
polic) in sproti skrbeti za varnost. Pri vsakršnem prekršku teh pravil, mora doti ni odstraniti te aparate iz sobe in jih
odnesti domov.

6. Ugodnosti – usluge doma
Internet: v domu je ra unalniška soba z ra unalniki, ki so priklju eni na internet in domsko brezži no omrežje. Za
dostop na domsko brezži no in kabeljsko omrežje potrebujejo vsi, ki ta dostop želijo, posebno dostopno kodo. Ob
prevzemu te kode podpišejo poseben pravilnik, ki ga morajo upoštevati. Prispevek za uporabo pa 2017/2018 znaša
€ 12,00 na mesec, € 35,00 na semester oziroma € 60,00 na študijsko leto.
Pošta, obvezujo e informacije: v avli so na oglasni deski razobešeni seznami in listi z informacijami za posameznika,
da ima pošto (v predalu pod oglasno desko ali pa v upravi), da je prejel kako posebno obvestilo ali kaj drugega in
splošna obvestila, zahtevki, spremembe, posebno važne informacije itd.
Pranje: v pritli ju sta na razpolago pralni in sušilni stroj na žetone, ki jih je mogo e kupiti v upravi, na balkonih pa je
omogo eno sušenje perila.
Dvigalo: v domu je dvigalo, ki je na razpolago ob vsakem asu. Izjeme so remonti in eventualno potrebni posebni
posegi.
Študentski kuhinji sta v 1. in 4. nadstropju na razpolago za individualno kuhanje. Uporabnik dobi v upravi klju za
kuhinjo in omarico za shranjevanje osebnih stvari, poravna prispevek za tok in uporabo opreme in prostora (letni
prispevek € 70,00) ter podpiše, da je bil seznanjen o skupnih pravilih uporabe, ki jih bo upošteval.
TV-prostor je v 4. nadstropju v prostoru 420.
Telovadnica: uporaba je možna v asu, ki je veljaven za vse domske stanovalce. Le-ti morajo upoštevati rezervacije,
ki so dogovorjene s souporabniki in najemniki telovadnice.
Klubski prostor in seminarska soba: uporaba je možna po dogovoru z upravo.
Vadbeni prostori za študente glasbe: uporaba je možna v skladu z urnikom Glasbene šole in v ve ernem asu do
22:00 ure. Igranje inštrumentov v sobah iz obzirnosti do sostanovalcev ni zaželjeno.
Kolesarnica, parkiriš e: za uporabo je potrebna prijava vozil pri upravi doma.
Kadilnica je na balkonu v 4. nadstropju na C-oddelku. V slu aju, da bi se pravila o uporabi teh prostorov kršila, bo ta
možnost ukinjena. Sicer pa je v sobah in na celotnem domskem obmo ju, z izjemo pred kletnim vhodom, kajenje
prepovedano.
Kontaktne osebe so v asu obratovanja uprave, osebe, ki so v upravi, ob delavnikih izven obratovalnega asa uprave
pa za to dolo eni pedagoški sodelavci doma.

7. Zahteve in pri akovanja
upoštevanje hišnega reda in no nega miru od 22:00 do 06:00 ure;
preno itve domu tujih oseb v najeti sobi je prepovedano;
izpolnjevanje dogovorov in zahtev;
vzdrževanje isto e in reda v skupnih in individualnih bivalnih prostorih;
var evanje z energijo in vodo;
redno oz. pravo asno izpolnjevanje obveznosti (poravnanje vpisnine, ra unov, drugih prispevkov, itd.) v asu
obratovanja uprave;
upoštevanje varnostnih predpisov (glej tudi protipožarna navodila, ki so razobešena v avli);
pravo asne prijave in odjave na uradu za prijave;
soodgovornost za prijetno klimo v domu.
Hvala za sodelovanje!
Uprava
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