MLADINSKI

DOM

SLOVENSKEGA ŠOLSKEGA DRUŠTVA
9020 Celovec/Klagenfurt, Mikschallee 4
tel. (0463) 35651, faks: (0463) 35651-11
e-mail uprave: office@mladinskidom.at
e-mail vzgojiteljev: vzgojitelji@mladinskidom.at
spletna stran: https://www.mladinskidom.at

v neposredni bližini
Zvezne gimnazije in
Zvezne realne gimnazije za Slovence,
Dvojezične zvezne trgovske akademije
in Javne dvojezične ljudske šole.

"Začnimo z informacijo ..."
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»Zaradi boljše čitljivosti je v danih informacijah moška oblika uporabljena tako za žensko kot za moško
obliko.«

UVOD
Najprej prav prisrčno pozdravljeni.
Z vzgojitelji smo se dogovorili, da bomo poenotili osnovne informacije. To želimo doseči s pričujočo
brošuro, v kateri na kratko predstavljamo Mladinski dom, razne delokroge sodelavcev, najvažnejša
določila in osnovna pravila za skupno življenje v domu. S temi določili vas ne želimo spraviti v slabo
voljo, ravno nasprotno, saj se zavedamo, da so povsod, kjer živi velika skupina ljudi, skupna
določila in pravila nujno potrebna. Predstavljajte si samo, kako bi potekal promet brez vsakršnih
pravil in obzirnosti.
Glavno vodilo, ki nas je usmerjalo pri sestavljanju teh pravil, je bilo načelo obzirnosti in tolerance
do sočloveka, do sošolca, do sodelavca. Zavedamo se, da je s prepovedmi težko reševati probleme,
zato upamo, da bodo ta pravila skupnega življenja postala za vas samoumevna in vredna
spoštovanja.
vodja doma Gerlinde Nadrag-Blajs,
v imenu sodelavcev Mladinskega doma

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:
SLOVENSKO ŠOLSKO DRUŠTVO V CELOVCU
Ustanovljeno 1908, od 1979 dobronamembno društvo z ustreznimi statuti.

INŠTITUCIJE DRUŠTVA

VRTEC »SONCE«
CELOVEC

VRTEC »PIKA«
ŠENTPRIMOŽ

VRTEC »MINKA«
ŠKOFIČE

Dvojezični, dvoskupinski
otroški vrtec

Večjezični, enoskupinski
otroški vrtec

Dvojezični, enoskupinski
otroški vrtec

MLADINSKI DOM
Dom za srednješolsko in
študentsko mladino
med poletnimi počitnicami
gostinski obrat
Naslov:
9020 Celovec/Klagenfurt
Mikschallee 4
tel.: 0463-35651-0
faks: 0463-35651-11
e-mail:
office@mladinskidom.at
spletna stran:
https://www.mladinskidom.at


Naziv

Tel.

Naslov:
9020 Celovec/Klagenfurt
Mikschallee 4
tel.: 0463-35651-25 ali 22
faks: 0463-35651-11
e-mail:
vrtec.celovec@mladinskidom.at
spletna stran:
https://mladinskidom/slo/vrtec-slo.htm

Naslov:
9123 Šentprimož/St. Primus
Danicaweg 4
tel.: 04239-2839

Naslov:
9535 Škofiče/Schiefling
Gartenweg 55
tel.: 04274-4351

e-mail:
vrtec.sentprimoz@itsymbiose.at

e-mail:
vrtec.skofice@itsymbiose.at

spletna stran:
https://mladinskidom/slo/vrtec-slo.htm

spletna stran:
https://mladinskidom/slo/vrtec-slo.htm

v Mladinskem domu so še:
Slov. študijska knjižnica SPZ
(z nad 140.000 knjigami, slov.
videofilmi idr.)

SZI
Slov. znanstveni
inštitut

Središče za
obšolsko oskrbo
Varstvo “ABCČ”

Slovenska glasbena šola
dežele Koroške
sedež, tajništvo
in oddelek “Mladinski dom”

Košarkarski klub
"Koš"

0463-32385

0463-319222

0463-319586

0463-35985

El. naslov:

ssk@celovec.sik.si

office@szi.at

abcc@aon.at

uprava@glasbenasola.at

office@kosbasket.at

Spletna str.

https://www.celovec.sik.si/

https://www.glasbenasola.at/

www.kosbasket.at
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SLUŽBENA MESTA V DOMU
UPRAVA:
je med šolskim letom od ponedeljka do četrtka odprta od 7.30 do 16.30 ure, ob petkih
oz. na zadnji dan pouka pred prostim dnem pa od 7.30 do 14.30 ure. Med počitnicami
se čas obratovanja glede na potrebe spremeni, objavimo ga posebej.
Prostori: Tajništvo (prostor 016) in ravnateljstvo (prostor 014) v pritličju.
Pri upravi lahko vplačate vzdrževalnino, kavcijo in druge prispevke, prevzamete
priporočeno pošto ali sporočila preko faksa, kopirate in dobite potrebne informacije.
V popoldanskih urah so od 13.00 do 14.30 in od 16.00 do 17.00 ure za opravila, kot so odpiranje
telovadnice, izposoja rekvizitov, kopiranje ipd. pristojni vzgojitelji.

VZGOJITELJSKI KOLEGIJ:
Delovni čas: je prilagojen potrebam doma in skupaj z upravo pokriva čas od zadnjega pouka
prostega dne od 17.00 ure do zadnjega dne pouka do 17.00 ure.
Prostori:
• V informacijskem prostoru v pritličju (012) so vse potrebne informacije za vzgojitelje, razni
športni in drugi rekviziti za izposojo, učni pripomočki, glavna lekarna, ročna sirena, rezervni in
drugi ključi, hladilnik in kopirni stroj z možnostjo kopiranja ali iztisa poslanih podlag po mailu
(na naslov: vzgojitelji@mladinskidom.at). Kopiranje oz. tiskanje v jutranjih urah pred poukom
je možno med 6.30 in 7.30.
▪ Vzgojiteljska soba 219 (2. nadstropje) služi nočnemu dežurnemu vzgojitelju za počitek.
Dosegljiv je z internim telefonskim klicem na številko 18, in sicer z vsakega telefonskega
aparata na hodnikih. Vsak vzgojitelj ima tudi svojo učilnico in svojo vzgojno skupino. Delovni
prostori vzgojitelja so še vsi skupni prostori, povsod, kjer je le-ta zadolžen za opravljanje svojih
nalog.
▪ Prostor 011 je računalniška soba, kjer velja poseben pravilnik. Vsi, ki si
pridobijo pravico za uporabljanje domskega brezžičnega omrežja (WLan) se morajo obvezati, da ga bodo brez izjeme upoštevali. Ta prostor je
na razpolago v času rednega obratovanja Mladinskega doma od 8.00 do
21.30 ure, za dijake pa v prostem času do časa za pripravo k počitku, z
dovoljenjem pristojnega vzgojitelja pa tudi v času učnih ur.
POSEBNA INFORMACIJA O ZADOLŽITVAH VZGOJITELJEV:
Vsak vzgojitelj je odgovoren za člane svoje skupine. Tako tudi zate. Nanj se lahko obrneš s svojimi
željami, vprašanji, problemi in vzpodbudami. Pristojen je za vse izjeme, za posebna dovoljenja in
posebne dogovore. Ker ima tudi tvoj vzgojitelj različen delovni čas (turnus), poskrbi, da se z njim
pravočasno domeniš o posebnih dogovorih! Tudi vzgojitelj je dolžan upoštevati predpise doma
in vse druge zakonske predpise, ker so važni za nemoten potek življenja v domu in za skupno
varnost. Zato moraš razumeti, da so izjeme možne samo pod tem vidikom. Skupinski vzgojitelj
ima še druge obveznosti, kot so razna dežurstva, nadzor v telovadnici, po nadstropjih, v pritličju,
na igrišču ipd. Tako je čas za skupino omejen. Zato Te prosimo, da se držiš dogovorov in s tem
pomagaš pri opravljanju dela. Pomisli, da imaš ti enega pristojnega vzgojitelja, on pa ima v svoji
vzgojni skupini najmanj 25 mladostnikov in je zato neobhodno potrebno, da prevzameš
soodgovornost za medsebojno informacijo.
Vzgojitelji redno sodelujejo z razredniki, profesorji, ravnatelji šol, šolsko svetovalno službo in starši
in se z njimi pogovarjajo o uspehih, napredkih, pa tudi o težavah in problemih mladostnika.
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KUHINJA:
Prehrana ima v obdobju mladostništva še posebno velik pomen, saj močno vpliva na telesni
razvoj mladostnika. V domu imamo sodobno opremljeno kuhinjo, ki nam zagotavlja, da
sledimo trendom zdravega in raznolikega prehranjevanja, zato smo tudi vključeni v
poseben projekt mesta Celovec, ki se imenuje „Gesunde Küche” (zdrava kuhinja).
Delovni čas kuhinjskega osebja med šolskim letom:
▪ zadnji dan pred rednim poukom od 18.00 do 20.00 (če je za to večerjo dovolj prijav drugače to opravi dežurni vzgojitelj);
▪ ob dnevih pouka med tednom od 5.30 do 19.30;
▪ zadnji dan pouka med tednom od 5.30 do 15.00 ure oz. po potrebi. Popoldansko malico v
tem primeru razdeli dežurni vzgojitelj.
ČAS OBROKOV MED ŠOLSKIM LETOM NAJDEŠ NA STRANI 5: “DNEVNI RED”
PROSIMO TE ZA NASLEDNJE:
▪ Upoštevaj čas obrokov. Če si dlje časa odsoten, javi to svojemu vzgojitelju, ki bo informacijo
posredoval kuhinji. Tam bodo lažje načrtovali število obrokov.
▪ Pri utemeljenih vzrokih (npr. odmor med dopoldanskim in popoldanskim poukom je prekratek,
da bi lahko šel v dom na kosilo, udeležba na celodnevnem izletu, na športnih tekmovanjih ipd.)
lahko dobiš namesto kosila s seboj malico. Mrzlo malico lahko dobijo tudi k večerji prijavljeni
študentje na zadnji dan pouka in ob dnevih pouka, ko iz kakršnihkoli razlogov ni večerje. Vse
izjeme pa so možne izključno s predčasno (praviloma je to na predvečer) pisno najavo!
▪ Dodatki hrane se delijo samo takrat, kadar je dovolj za tiste, ki pridejo še za tabo. Vzemi
samo toliko, kolikor boš pojedel!
▪ Pridi v jedilnico z umitimi rokami in ne nosi tja nepotrebnih stvari. Jemanje domskega
pribora in domskih posod iz jedilnice brez izrecnega dovoljenja pristojnih oseb in vpisa v
seznam izposojenih predmetov ni dovoljeno! Nošenje hrane in pijače iz jedilnice, razen
nadomestne mrzle malice ali pa hrane za bolnike, ni dovoljeno. Za čezmerno popackane
namizne prte morajo dotični poskrbeti za pranje oz. kriti stroške pranja.
▪ Vstop v jedilnico osebam, ki se ne prehranjujejo v domu, ni dovoljen.
KUHINJSKO OSEBJE VAM ŽELI DOBER TEK!

SNAŽILKE IN HIŠNIK:
Delovni čas med šolskim letom: Snažilke in hišnik imajo službo od ponedeljka do petka. Hišnikov
redni delovni čas je od 7.30 do 16.00 ure, delovni čas snažilk pa je v glavnem od 6.30 do 15.00 ure.
Po dogovoru je možna tudi drugačna razporeditev delovnega časa.
Prostori: Snažilke imajo svoj prostor v 3. nadstropju, ki je označen s številko 319, hišnik pa
delavnico v kletnih prostorih. Prostori njihovega dela so vsi domski prostori.
PROSIMO ZA UPOŠTEVANJE NASLEDNJIH NAVODIL:
▪ S preobuvanjem boš prihranil ogromno čiščenja in snažilke ti bodo hvaležne. V sobo, jedilnico
ali učilnico ne hodi z mokrimi ali umazanimi čevlji.
▪ V času tvojega bivanja v domu si odgovoren za red in čistočo v svoji sobi, soodgovoren pa tudi v skupnih
prostorih. V sobi se s sostanovalcem dogovorita za pravično razdelitev dela (glej tudi sobna pravila).
▪ Za sortiranje smeti si odgovoren tudi sam. Na določenih balkonih (1A, 2B, 3B, 4A) in na
dvorišču stojijo potrebni zbiralniki za papir, svetlo in temno steklo, pločevino, plastiko in ostalo.
▪ Okvare javi pristojnemu vzgojitelju, ki bo to zabeležil v posebnem formularju prijav v
komunikacijskem prostoru 012. Hišnik ne more opaziti vsake okvare sproti.
▪ Namerno povzročeno škodo in škodo, ki je nastala zaradi malomarnosti in zaradi neprevidnosti
mora povzročitelj brez izjeme poravnati!
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 DNEVNI RED



ZJUTRAJ
6.30 – 07.30

Vstajanje, jutranja higiena, pospravljanje, zračenje in urejanje sob, zajtrk,
odhod v šolo
OPOLDAN IN POPOLDAN

12.00 – 14.00
14.30 – 16.00

Kosilo (nato prosti čas)
1. učna ura (za dijakinje

16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00

Prosti čas (16.00 – 16.30 majhna malica)
2. učna ura
Večerja

in dijake, ki so v popoldanski
oskrbi, se po potrebi prične prva učna ura ob 13.30)

Ob nedeljah, praznikih in prostih dnevih pred dnevom
pouka od 18.30 – 19.30. Ob petkih in na zadnji dan
pouka pred pouka prostim dnem ni večerje.

PO VEČERJI
19.00 – 20.00

ZA OSTALE

Obvezna učna ura za vse, ki še niso
opravili svojih šolskih obveznosti
Prosti čas ❖ interesna dejavnost ❖ rekreacija ❖zabava ❖ družabnost ❖ igre
PRIPRAVA NA POČITEK

20.30 – 21.00
21.30 – 22.00

Nižješolci
Višješolci
POČITEK IN NOČNI MIR

21.00 – 06.30
22.00 – 06.30

Nižješolci
Višješolci

Upoštevanje nočnega miru med 22.00 in 06.00 uro je tudi po
odredbi mesta Celovec obvezno za vse!
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OSNOVNA PRAVILA
Domski red ureja tista pravila življenja in dela v domu, ki so
obvezna za stanovalce in sodelavce doma. Upoštevati jih
moramo vsi, ker le tako lahko zagotovimo enakopravnost,
varnost in dobre pogoje za ustvarjalno življenje in delo
vsakega posameznika.
▪

▪

Vsak dijak redno obiskuje šolo, izpolnjuje šolske
obveznosti sproti in sodeluje v vzgojnoizobraževalnem
delu doma. Dijaki so razporejeni v vzgojne skupine, ki jih
vodijo skupinski vzgojitelji.
▪

Medsebojni odnosi temeljijo na spoštovanju temeljnih človekovih
pravic, priznavanju različnosti ter strpnem odnosu do drugače mislečih.

▪

Domski prebivalci komunicirajo med sabo in z uslužbenci, obiskovalci in
gosti doma v duhu splošno sprejetega bontona, kulturno in vljudno.

▪

Vsak dijak skrbi za red in čistočo v svoji sobi, v sanitarijah, jedilnici in
drugih skupnih prostorih doma in njegovi okolici kot tudi za osebno

higieno.
Za ohranitev domske lastnine smo odgovorni vsi. Namerno povzročeno škodo mora poravnati
povzročitelj. Vsak je sam odgovoren za svoje osebne predmete, zato svetujemo, da večjih vsot
denarja in dragocenih predmetov ne hranite v domu, ker zanje dom ne prevzema
odgovornosti. Po odhodu iz sobe zaklenite vrata. V sobah ima vsak dijak poseben predal, ki ga
je možno zaklepati. V posebnih primerih lahko večje vsote denarja shranimo tudi v domskem
trezorju, do katerega pa je dostop možen samo v obratovalnem času uprave.

▪

Vsi stanovalci doma so odgovorni, da varujejo svoje zdravje in ne ogrožajo zdravja drugih.
Prepovedano je kajenje (s točno določenimi izjemami), uživanje alkohola in drog.

▪

Vsak se mora zavedati, da je s svojim obnašanjem tudi vzgled drugim.

SOBNA PRAVILA
Stanovalca sobe imata enake pravice in dolžnosti, ne glede na letnik in
starost. Soba mora biti urejena in čista, saj je tudi zunanja podoba in
ogledalo osebne urejenosti.
▪

Obveznosti pri ureditvi sobe so enakopravno razporejene.

▪

V sobi in v ostalih prostorih se zadržujte v sobnih copatih, ki ne
poškodujejo tal. Obutev, ki jo uporabljate na prostem, shranjujte na
primernem mestu oz. na zato namenjenih podlogah.
▪

Odgovorni ste za sobo, sobni inventar in prevzete ključe. Poškodbo inventarja in izgubo ključev
je treba poravnati.

▪

Vsako okvaro v sobi ali v skupnih prostorih javite vzgojitelju ali upravi.

▪

Plakate in posterje je dovoljeno v sobah pripenjati samo tako, da ne uničujejo stene in zidne
obloge (npr. v okvirih, na posebnih podlogah). Posterji ali slike z nedostojno vsebino niso
dovoljeni. Sobe in ostali prostori naj bodo estetsko okrašeni.
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▪

Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo in njihovim najbližjim sorodnikom.
Ostalim osebam je obisk dovoljen samo v soglasju sostanovalca sobe in izrecnim dovoljenjem
pristojnega vzgojitelja. Domsko osebje pa ima pravico vstopa v soglasju s svojo službeno
zadolžitvijo.
▪

Zvočni aparati (radio, CD-predvajalnik, laptop, računalnik, drugo) so po
sobah naravnani na sobno jakost tako, da ne motijo sostanovalcev in
prebivalcev sosednjih sob. Najbolje je, če uporabljate slušalke.

▪

V času učnih ur in od 22.oo do 6.oo ure mora v domu vladati obzirna
tišina.

▪

Zjutraj sobo dobro prezračite, ker se svež zrak hitreje ogreje in je potreben za zdravje in
koncentrirano učenje. V času kurilne sezone ste prebivalci sobe dolžni varčevati z energijo. Ob
odhodu v šolo zaprite radiator, če pustite okno odprto ali priprto. Ob odhodu domov zaprite
okno in radiator. Varčujte z električno energijo, zato ugašajte luči in izklapljajte električne
naprave, kadar jih ne potrebujete. Varčujte tudi z vodo, vendar ne na račun higiene.

▪

Iz pedagoških razlogov bodo stanovalci, ki neodgovorno trošijo energijo in petkrat kršijo pravila
o varčevanju energije, plačali prispevek v višini € 50.00. To velja tudi za naslednjih petkrat. O
točnih kriterijih bodo vsi pravočasno informirani.

▪

Ne pozabite ločevati smeti! Na določenih balkonih (1A, 2B, 3B, 4A) so za to postavljeni primerni
koši oz. škatle, na dvorišču pa vsi potrebni kontejnerji.

▪

V spalnicah je s s sklepom odbora Slovenskega šolskega društva (SŠD), z dne 31.1.2017,
vsakršno kuhanje prepovedano. Uporabljati smete samo električne naprave (fen, sušilec za lase
ipd.), ki ustrezajo varnostnim predpisom. Za varnost in za zaščito inventarja uporabljajte
primerne podloge.

VZGOJNA SKUPINA
Vzgojna skupina je organizirana kot
formalna skupina v začetku šolskega leta
in ni nujno, da je enaka kot preteklo leto.
Po potrebi se lahko med šolskim letom
spremeni.
Pomembna funkcija vzgojne skupine je
razvijanje komunikacijskih odnosov. Dijaki
se dogovarjajo o delu, delitvi dela in
skupaj ocenjujejo uspehe. To pospešuje
kritičnost in samokritičnost dijakov, razvija
iniciativnost, odgovornost in medsebojno
delovanje. Spodbujanje razvoja soodgovornosti za delovanje skupine je eden od
pomembnih vidikov domske vzgoje.
Vzgojitelj prevzame v skupini vlogo vodje in organizatorja, jo zastopa in skrbi za njeno vzgojno
učinkovito in smotrno delovanje.
Vsaka vzgojna skupina ima na razpolago dnevni prostor z računalnikom in stalnim dostopom do
interneta in lahko ob dogovorjenih urah uporablja rekreacijsko infrastrukturo doma.
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PODROBNEJŠE INFORMACIJE . . .
PRIJAVE IN ČASI OBRATOVANJA
Prijave za sprejem v dom je treba pravočasno oddati vsako leto na novo. (Glejte tozadevna
obvestila, ki so na oglasni deski pod obvezujočimi informacijami). Prednost pri sprejemu imajo
mlajši dijaki pred starejšimi dijaki, in dijaki, ki so bili v domu že preteklo šolsko leto ter so
upoštevali pravila življenja in dela v domu. Dijaki se pred vstopom seznanijo s pravili življenja in
dela, ki jih morajo med bivanjem v domu upoštevati.
Časi obratovanja so podani v koledarju obratovanja med šolskim letom, katerega najdete na
spletni strani www.mladinskidom.at. V času počitnic, praznikov in ob koncih tedna je dom za
dijake zaprt. Za poletne počitnice morajo vsi, ki ostanejo v domu (vajenci, študentje, praktikantje
itd.) pravočasno oddati posebno prijavo. Rok oddaje bo pravočasno objavljen. Nepolnoletni
vajenci, ki imajo med počitnicami med šolskim letom posebno urejen dnevni oz. hišni red, pa se
morajo pravočasno javiti pri pristojnem vzgojitelju, da dobijo potrebne ključe in oddajo posebno
dovoljenje staršev (glej tudi dodatne informacije na strani 10).
Ob prihodu v dom po pouka prostih dneh je treba vnesti prihod v za to pripravljen program (na
računalniku pred portirnico), da bo dežurni vzgojitelj vedel, kdo se nahaja v hiši! Prihodi v dom
so za dijake možni zadnji pouka prosti dan do 21.00 ure, izjeme pa so možne samo ob
pravočasnem dogovoru z dežurnim vzgojiteljem! Prav tako javi pristojnemu vzgojitelju ali pa
upravi doma izredni odhod iz doma domov.
ODJAVA MED ŠOLSKIM LETOM
je možna izključno v pisni obliki z dvomesečnim odjavnim rokom. Mesečna vzdrževalnina se
obračuna po izteku dvomesečnega roka s 1. oz. 15. v mesecu. Ta dva termina veljata tudi za
obračun vzdrževalnine pri morebitnem vstopu v dom med šolskim letom. Vsaka sprememba v
zvezi z uslugami se javi v upravi!
PRIMER ZA ODJAVO: Nekdo se odjavi med šolskim letom. Pisno odjavo odda 9. aprila osebno pri
upravi doma. Vzdrževalnino mora v tem primeru poravnati do 15. junija.
KAVCIJE, VZDRŽEVALNINA
Ob sprejemu v dom dobiš dodeljeno sobo in ključ za sobo in če želiš, ključ za predal
pod omaro v sobi, za kar vložiš kavcijo, ki je določena v prijavnih informacijah.
Vsem, ki so prijavljeni naprej, se kavcija prenese v naslednje šolsko leto. Pogoji za
vrnitev oz. za prenos so: vrnitev sprejetih ključev, očiščeni in pospravljeni bivalni
prostori, poravnani računi, pospravljene vse osebne stvari, vrnitev izposojenih
domskih stvari in ureditev vseh formalnih nalog (npr. odjava pri pristojnem uradu).
Namerne poškodbe in lom stekla z vloženo kavcijo niso kriti! Prav tako niso kriti stroški, ki
nastanejo pri sprožitvi lažnega alarma in jih zaračunajo gasilci. Študentje in tisti, ki imajo pravico
do čipa za vhodna vrata, imajo še posebna določila.
Mesečno vzdrževalnino je treba plačati 10 krat na leto s trajnim nalogom, s položnico ali direktno v
upravi doma do 15. v mesecu za tekoči mesec. Višino mesečne vzdrževalnine, ki jo določi
Slovensko šolsko društvo, lahko razberete z informacij, ki so sestavni del prijavnice. Vse navedene
cene veljajo na osebo.
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IZOSTANKI
Izostanek iz doma v primeru bolezni ali iz drugih razlogov sporoči svojemu
vzgojitelju ali upravi. S tem boš prihranil sebi in drugim nepotrebno delo in
skrbi.
IZHODI
Načelno velja za nepolnoletne prebivalce doma dodatno k predpisom o zaščiti
mladine naslednja ureditev:
Šoloobvezni dijaki – to so dijaki prvih petih letnikov gimnazije in prvega letnika DTAK
ali kake druge poklicno usmrejene srednje šole - brez posebnega dovoljenja pristojnega vzgojitelja nimajo izhoda. Za ostale veljajo ob večernih urah naslednja določila:
do 16. leta starosti - do 20.30
od 16. leta starosti - do 21.30
Izhodi niso samoumevni in neomejeni! V kolikor se nekdo ne bo vračal pravočasno in v skladu z
vpisom v za to pripravljen program izhodov, ali pa se ne bo vestno vpisoval v ta program za
ugotovitev prisotnosti/odsotnosti oz. ne bo opravljal svojih šolskih dolžnosti v zadovoljivi meri, se
mu izhod za določen čas prepove oz. omeji.
VPISOVANJE IZHODOV
je iz varnostnih in organizacijskih razlogov obvezno. Zato te prosimo, da vidiš to
kot svoj prispevek k boljši organizaciji življenja v domu. Vpis nam pomaga
predvsem pri telefonskih pozivih, obiskih ipd., da nekoga, ki je izven doma, ne
iščemo po nepotrebnem po celem objektu. Z evidenco izhodov pa v slučaju
nesreče tudi vemo, kdo je v domu in koga ni.
IZJEME GLEDE IZHODOV SME DOVOLITI SKUPINSKI VZGOJITELJ, ZATO SI PRAVOČASNO
PRIDOBITE POTREBNO DOVOLJENJE.
INTERNET – UPORABA BREZŽIČNEGA OMREŽJA V SOBAH
V domu imamo računalniško sobo in kabinete z računalniki, ki so priključeni na
internet, za osebno rabo pa je na razpolago tudi domsko brezžično omrežje.
Stanovalci doma si lahko za dostop do interneta pridobijo osebno dostopno kodo.
Za to plačajo predpisani prispevek in se obvežejo, da se bodo držali vseh pravil, ki
veljajo v zvezi s tem.
OPRAVIČILA
Pri utemeljenem izostanku od pouka napiše opravičilo pristojni vzgojitelj oz. njegov namestnik. Da
ne boš zamujal roka oddaje opravičila v šoli, si ga pravočasno priskrbi. Pomisli, da tudi pristojni
vzgojitelj ni vedno prisoten.
KOLESA, PREVOZNA SREDSTVA
Svoje kolo spravi v kolesarnici in ga vidno označi s svojim imenom.
Pred pričetkom poletnih počitnic odpelji kolo spet domov!
Če imaš motorno kolo ali avtomobil, javi to upravi doma, da ga vpiše v seznam
stalnih uporabnikov domskega parkirnega prostora. Neregistrirana vozila bomo po potrebi
odstranili. Parkiranje je dovoljeno samo na označenih parkirnih mestih. Vsaka uporaba parkirišča
oz. kolesarnice je možna samo na lastno odgovornost! Garancije za prosto parkirno mesto ni!
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DODATNE INFORMACIJE:
Ker živimo v digitalnem in komunikacijskem svetu in je poznavanje ustanove tudi v našem interesu,
s prijavnico dajo starši POSEBNA DOVOLJENJA IN PRIVOLJENJA, s katerimi se njihovi otroci smejo
udeleževati snemanj, fotografiranja in intervjujev za prispevke na spletnih straneh, v časopisih,
radijskih in televizijskih oddajah, ki so za mlade primerne in upoštevajo standarde normalnega
vedenja. Če kdo tega ne želi, naj to zapiše v prijavnici pod rubriko "posebne želje". Nadalje starši s
prijavnico privolijo, da sme njihov otrok sodelovati pri domskih prireditvah in aktivnostih. V
slučaju, da so te aktivnosti povezane s posebnimi stroški, bomo starše zaprosili za posebno
dovoljenje/privolitev.
ZA VSE VELJAVNE IN OBVEZUJOČE INFORMACIJE so razobešene na oglasni deski v avli doma.
Osebne informacije in pošto pa razporejeno po nadstropjih odložimo v predale pod oglasno desko.
Priporočena pošta: dostavo naročenih paketov/pošiljk je treba v naprej najaviti v za to pripravljen
formular, ki je v vzgojiteljski sobi, ravnto tako je treba nato potrditi prevzem pošiljk.
V domu bivajo dijaki, študentje in v izjemnih primerih vajenci. Na prejšnjih straneh smo v glavnem
upoštevali dijake in dijakinje. Večina teh določil so seveda veljavna tudi za ostale, predvsem tista,
ki se nanašajo na medsebojno obzirnost in na red ter čistočo. V naslednjih točkah navajamo samo
nekatere posebne ureditve:
DIJAKI/DIJAKINJE V POPOLDANSKI OSKRBI
so integrirani v vzgojne skupine in za čas njihovega bivanja veljajo ista pravila, kot za ostale, z
izjemo, da ne dobijo ključev.
VAJENCI
Delo vajencev se mnogokrat ne ujema s časom pouka na srednjih šolah. Za počitniški čas, ko ni
nočnega dežurstva, si morajo pravočasno priskrbeti čip za vhodna vrata in potrdilo od staršev, da
se strinjajo s to ureditvijo. S tem seveda prevzamejo tudi odgovornost za varnost hiše in ljudi, ki
stanujejo v njej.
ŠTUDENTJE
dobijo čip za vhodna vrata. Za tega doplačajo kavcijo, ki je določena v prijavnih informacijah in
podpišejo poseben dogovor. Izhodi zanje niso omejeni. Obvezna pa je obzirnost do sostanovalcev,
sosedov, upoštevanje nočnega miru in soodgovornost za varnost.

PREPOVEDANO JE:
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

priklapljanje električnih pripomočkov in aparatov, s katerimi lahko ogrožate svoje zdravje ali
zdravje drugih:
lepljenje in čečkanje po zidovih in opremi doma;
metanje predmetov in smeti skozi okna;
kajenje do 18. leta starosti;
kajenje na celotnem domskem območju z izjemo zunanjega prostora pri kletnem vhodu. Ob
neupoštevanju predpisov o čistoči, varnosti in obzirnosti na tem mestu, so vzgojitelji in
ravnateljstvo upravičeni prepovedati kajenje na celotnem domskem območju.
posedovanje in uživanje alkohola in drog; prekupčevanje pa se kaznuje s takojšnjo izključitvijo;
posedovanje predmetov, s katerimi se lahko ogroža zdravje ali življenje ljudi (npr. petarde,
posebni noži, vžigalniki ipd.);
vsakršno izposojanje stvari brez dovoljenja njegovega lastnika.
vsakršno jemanje pribora, posode ali drugih predmetov iz skupnih prostorov v sobe ali iz doma
in jemanje hrane iz jedilnice brez posebnega dovoljenja (z izjemo hrane za bolnike in mrzle
malice namesto kakega obroka).
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TELOVADNICA, TRIM-KABINET, ŠPORTNA IGRIŠČA, IZPOSOJA REKVIZITOV
V prostorih in na mestih rekreacije velja poseben red, s katerim se morajo uporabniki seznaniti in
katerega najvažnejši sestavni deli so:

 vstop v telovadnico, v trim kabinet ali na večnamensko igrišče
je dovoljen samo v telovadnih copatih (s trdimi podplati).
Zaželjena je telovadna obleka.
 Redne in izredne rezervacije je treba upoštevati!
 Vnašanje jedi in pijače v te prostore ni dovoljeno!
 Za red in čistočo so odgovorni uporabniki oz. najemniki teh
prostorov.
 Predpogoj za uporabo je športno in obzirno obnašanje.
 Upoštevanje reda uporabe in varnostnih predpisov je obvezno
za vse uporabnike, kar velja tudi za trim-kabinet in zunanja
igrišča. Zunanja igrišča souporabljajo tudi otroci iz vrtca in
varstva!
 Športne rekvizite izposojajo vzgojitelji. Ob zaključku uporabe športne rekvizite
vrnite in za seboj pospravite!

NEKAJ UTRINKOV IZ RAZGIBANEGA DOMSKEGA ŽIVLJENJA

učenje

filmski krožek »MD«

prireditve

knjižnica

športne prireditve

seminarji

delavnice

košarkarski klub »KOŠ«

gostovanja

Glasbena šola – oddelek Mladinski dom, košarkarski klub KOŠ, otroški vrtec »Sonce«, varstvo »ABCČ«,
poletna veselica, izleti, bralna značka, koncerti, nastopi, igre ...
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Kolektiv Mladinskega doma…
Ravnateljica:
Uprava, knjigovodstvo:

Nadrag-Blajs Gerlinde
Ogris Anita (poldnevna zaposlitev)

Vzgojiteljski zbor:

Lunder Ana
Pušnik Peter
Slivniker Aljoša
Zabukovšek Srebotnik Vesna, ped.vodja
Trokić Gordana (poldnevna zaposlitev)
Adlassnig Marjan (vodja kuhinje)
Piskernik Martina
Tadijanović Jela
Dena Stana (delno v kuhinji)
Andić Ružica
Antunovič Ivanka
Dena Stana
Lausegger Ignaz

Kuhinjsko osebje:
odgovorno tudi za prehrano vrtca in varstva

Snažilke:

Hišnik:

... VAM ŽELI MNOGO PRIJETNIH UR IN VELIKO USPEHA
ZG in ZGS za Slovence
Dvoj. trgovska akademija

MLADINSKI DOM
Javna dvojezična
ljudska šola 24
STADION
ob
gimnaziji

Vrtec "Sonce"
Varstvo "ABCČ"
Slov. štud. knjižnica
Glasbena šola
Slov. znanstveni institut
Košarkarski klub "KOŠ"

Športna dvorana
Šentpeter

Glavna železniška postaja

Lastnik, izdajatelj in založnik: Mladinski dom SŠD, 9020 Celovec/Klagenfurt, Mikschallee 4. Za vsebino odgovarja
Gerlinde Nadrag-Blajs, vodja doma. Razmnoženo v lastni režiji. Sprejeto in potrjeno na seji Upravnega in
Nadzornega odbora Slovenskega šolskega društva, dne 25.3.2003. Aktualizirano avgusta 2021.

