OSNOVNA INFORMACIJA za dijakinje/dijake in njihove starše,
ki je sestavni del prijave. Veljavna verzija je navedena na prijavnici pod to ko VII.
1. Uvod in kratka informacija

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 društveni otroški
vrtec „Sonce“ in varstvo ABC za osnovnošolke in osnovnošolce Javne dvojezi ne ljudske šole.
Vse sobe (eno- in dvoposteljne) so opremljene s straniš em, prho in priklju kom na domsko brezži no omrežje. Poleg bivalnih
prostorov in prostorov za u enje in prehrano, ima dom na razpolago veliko telovadnico, ra unalniško sobo s priklju kom na
internet, klubski prostor, park z malim nogometnim igriš em in ve namenskim igriš em. V poslopju so še Slovenska študijska
knjižnica z nad 140.000 knjigami, uprava in oddelek Glasbene šole, Slovenski znanstveni inštitut in košarkarski klub »KOŠ«.
Mladinski dom med šolskim letom nudi prebivalkam in prebivalcem prostore, v katerih naj bi se po utili dobro. Poleg tega pa
skuša biti tudi forum, v katerem se ljudje spoznavajo, se nau ijo ceniti in akceptirati. Da bomo to dosegli, ima vsak prebivalec
dolžnost k temu doprinesti svoj delež.

2. Prijava

Prijavo opravite s prijavnico, ki jo dobite v upravi doma in jo izpolnjeno in podpisano pošljete po elektronski pošti, po faksu ali pa
po pošti na naslov Mladinskega doma ali jo osebno oddate v upravi doma. Sestavni del prijavnice je ta osnovna informacija.
Prijavnica in vpla ilo prijavnine € 200,00 pri novoprijavljenih sta poleg upoštevanja prostih kapacitet in drugih kriterijev za
sprejem v dom osnova za rezervacijo mesta v domu. Pred pri etkom šolskega leta pa Vam posredujemo še podrobnejše
informacije o pri etku obratovanja in prihodu v dom. Prijavnina se vra una v prvo mese nino bivanja in se pri kratkoro ni
odpovedi rezervacije (manj kot dva meseca pred pri etkom šolskega leta oz. pred datumom prihoda, ki ste ga navedli v
prijavnici) knjiži kot prispevek za storno.

3. Pooblastila, varovanje podatkov

S podpisom na prijavnici sprejmete prijavne pogoje in priznate hišni red. Z njim daste tudi dovoljenje, da se potrebni podatki
shranijo, obdelujejo z ra unalniško podporo, se uporabljajo za komunikacijske namene, za potrebne statisti ne obdelave, za
arhiviranje in za pravno potrebne prijave na pristojnih uradih. Nadalje so sodelavke in sodelavci uprave Mladinskega doma in
pristojni vzgojitelji pooblaš eni, da si v nujnih primerih pridobijo potrebne podatke in informacije pri šolskih ustanovah, uradih,
pravnih organih ali zdravnikih in da v primeru bolezni in nezgod primerno ravnajo in ukrepajo (pokli ejo zdravnika, rešilca,
ustrezno zdravstveno ustanovo). Sodelavci doma v tej zvezi ne prevzemajo nobene odgovornosti ali jamstva. Vzgojni upravi enci
oz. sorodniki, ki so za to imenovani, bodo o nastali situaciji obveš eni takoj, ko je to mogo e.
Opozarjamo Vas, da imate pravico do informacije o podatkih, do izbrisa, do omejitve prenosa, do preklica, do ugovora in do
pritožbe pri pristojnem uradu za varovanje podatkov, Wickenburggasse 8, 1080 Wien/Dunaj. Nadalje Vas opozarjamo, da so
glavni vhodi iz varnostnih razlogov video nadzorovani.

4. Osebne potrebš ine za bivanje v domu in podrobnejše informacije

Vsak ob vselitvi v dom prinese s seboj oddejo, blazino in prevleko za posteljnino, brisa e, potrebš ine za osebno higieno, perilo,
obutev za zunaj in znotraj (hišni copati) in obleke vsaj za en teden in za vsakršne vremenske razmere.
Podrobnejše informacije o nastanitvi, o porazdelitvi po sobah, po vzgojnih in u nih skupinah, o hišnem in dnevnem redu, o
ponudbah na podro ju interesnih dejavnosti in vse druge informacije dobite ob sprejemu od pristojnega vzgojitelja ali pa pri
upravi doma. Pred prijavo je osebni pogovor zelo zaželjen, ker se lahko tako že vnaprej izognemo nesporazumom in lažje
upoštevamo, seveda e je mogo e in so v skladu z domskim redom, Vaše želje in Vaša pri akovanja.

5. as obratovanja in obedi

Dom obratuje v šolskem letu redno med zadnjim pouka prostim dnem od 17.00 ure in zadnjim dnem pouka do 18.00 ure. Od
petka (oz. od zadnjega dne pouka) od 18.00 ure do nedelje (oz. do zadnjega pouka prostega dne) do 17.00 ure je dom za
dijake/dijakinje zaprt. Koledar obratovanja, v katerem je to no navedeno obratovanje doma pa najdete tudi na spletni strani
www.mladinskidom.at.
Obedi pa so naslednji: Na zadnji pouka prosti dan je ve erja (mrzla malica), na dan pouka so zajtrk, kosilo, mala malica in ve erja,
na zadnji dan pouka pred prostim dnem pa zajtrk in kosilo. as obedov je odrejen z dnevnim redom. Izjeme so v posebnih
primerih možne samo v dogovoru z odgovornimi.

6. Mese na vzdrževalnina na osebo in kavcije v šolskem letu 2018/2019

Mese na vzdrževalnina za bivanje s polno oskrbo v dvoposteljni sobi znaša za nižješolce (1.-4. razred gimnazije) € 332,00 na
osebo, za višješolce (5.-8. razred gimnazije ali 1.-5. razred DTAK) pa znaša mese na vzdrževalnina € 375,00 na osebo.
Enoposteljne sobe dijakinjam in dijakom višjih razredov oddajamo samo v slu aju, da so na rapolago še proste kapacitete. Cena
za bivanje v enoposteljni sobi znaša € 441,00 na mesec. Domska oskrbnina je pavšalni znesek, v katerega so že vra unani vsi
šolski prosti dnevi –po itnice in šolski avtonomni dnevi. Željo glede zasedbe sob je treba vpisati v prijavnici pod rubriko "V.
Željene usluge".
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Mese no vzdrževalnino je treba pla ati 10 x letno (od septembra do junija) najkasneje do 15. v mesecu za teko i mesec s
položnico, s trajnim nalogom ali pa v upravi doma. Željen na in pla evanja nakrižajte v prijavnici pod “VI. Pripisi”.
Ob sprejemu v dom dobi vsak klju za sobo in e želi tudi klju za predal v sobi. Za prejete klju e in za sobo vloži kavcijo v višini €
150,00. Vsem tistim, ki ostanejo prijavljeni naprej, se ob koncu šolskega leta prenese kavcija v naslednje šolsko leto. Pogoji za
vrnitev, oz. za prenos kavcije so vrnitev prejetih klju ev, pošteno o iš eni in pospravljeni bivalni prostori, poravnani ra uni,
pospravljene vse osebne stvari in odjava pri pristojnem uradu, v kolikor je potrebna in je ne opravi uprava. Namerno povzro ena
škoda, prevelika in zlonamerna obraba inventarja in lom stekla s to kavcijo niso kriti in jih mora povzro itelj poravnati posebej.

7. Uprava, telefon, internet

Uprava obratuje med šolskim letom praviloma ob delavnikih od ponedeljka do etrtka od 7.30 do 18.00 ure in ob petkih od 7.30
do 16.00 ure. Posamezna nadstropja imajo svoje telefonske priklju ke na hodnikih in te dosežete, e dodate telefonski številki
0463/35651 interno številko 15 za prvo, 17 za drugo, 19 za tretje in 21 za etrto nadstropje.
V domu imamo ra unalniško sobo in kabinete 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 kode
podpišejo poseben pravilnik, ki ga morajo brez izjeme upoštevati. Prispevek za uporabo znaša 60,00 € na šolsko leto.

8. Odjava med šolskim letom ali izklju itev

Odjava med šolskim letom je možna v pismeni obliki samo z navedbo utemeljenega vzroka (menjava šole, prenehanje šolanja,
bolezenski vzroki), ki jo je treba oddati v upravi doma oz. priporo eno poslati po pošti. Odjavni rok je v teh primerih dva meseca.
Najmanjša enota za zara unavanje mese ne oskrbovalnine je pol meseca in se obra una s 1. oz. 15. v mesecu. Na primer nekdo,
ki odda pismeno odjavo 12. oktobra mora 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.
Izklju itev iz doma iz utemeljenih razlogov (ogrožanje varnosti, uživanje drog ali alkohola, hujše kršitve hišnih pravil, daljši
zaostanek pri pla evanju mese nine brez dogovora, dosega zadnje stopnje vzgojnih ukrepov) je možna s takojšnjo veljavo. V tem
primeru se pla a stanarina za teko i mesec in nadaljna dva meseca.

9. Obzirnost, štedenje, urejenost, isto a

Doklado za energijo (kurjavo) dopla ajo tisti, ki z energijo ne štedijo. Dijake pravo asno ob za etku ogrevalne sezone seznanimo s
to nimi kriteriji za zara unavanje tega stroška.
V sobah, je po sklepu upravnega odbora Slovenskega šolskega društva kuhanje prepovedano. Dovoljeno je uporabljati samo tiste
elektri ne aparate, ki ustrezajo predpisanim normam, stanovalcem zagotavljajo varnost in so bili poravnani eventualno
predpisani posebni prispevki. Za varovanje inventarja v sobah morajo imeti ti aparati ustrezne podloge oz. zaš ite.
Pravtako bomo gledali na upoštevanje dolo il o urejenosti in isto i bivalnih in skupnih prostorov in seveda na potrebno
obzirnost, ki mora vladati do sostanovalcev in sosedov. Mesto Celovec predpisuje upoštevanje no nega miru med 22.00 in 6.00
uro, kar velja za vse stanovalce doma. Pri ve kratnih grobih prekrških proti domskim pravilom in pri grobih prekrških proti
dostojnemu vedenju (v šoli, v domu in v javnosti) ima vodstvo doma po pismenem opominu pravico, da doti nega dijaka izklju i
iz doma.
Sicer pa velja domski in dnevni red, ki je podrobneje predstavljen v brošuri "Za nimo z informacijo..." in jo najdete na domski
spletni strani ali pa jo dobite v upravi doma.

10. Posebna informacija za dijake iz tujine

Dijaki iz tujine morajo prijaviti v domu za asno bivališ e. V roku 4 mesecev pa morajo urediti formalnosti za izstavo uradnega
potrdila za bivanje, ki velja po zdajšnjih ureditvah za obdobje šolanja. O kakršnihkoli spremembah pa se je treba informirati.
Seznam, kaj vse je potrebno za pridobitev tega potrdila, pa boste dobili skupaj z informacijo o organizaciji in asu sprejema oz.
vselitve v dom, nekje v mesecu avgustu.

11. Posebna dovoljenja

Ker živimo v digitalnem in komunikacijskem svetu in je poznavanje ustanove tudi v našem interesu, s prijavnico dajo starši
privoljenje, da se njih otrok sme udeležiti snemanj, fotografiranja in intervjujev za prispevke na spletnih straneh, v asopisih,
radijskih in televizijskih oddajah, ki so za mlade primerne in upoštevajo standarde normalnega vedenja. e kdo izrecno tega ne
želi, naj to zapiše v prijavnici pod rubriko "posebne želje". Nadalje starši s prijavnico privolijo, da sme njih otrok sodelovati pri
domskih prireditvah in aktivnostih. V slu aju, da so te aktivnosti povezane s stroški, bomo starše zaprosili za posebno privoljenje.

12. Naše želje

Smo izvenšolska ustanova, ki ponuja u ni nadzor, pomo pri u enju in smiselne prosto asne dejavnosti. Naša posebna želja pa
je, da pri otrocih in mladih utrjujemo samostojnost, kreativnost, samozavest, in soodgovornost. Vse to nam lahko uspe samo ob
intenzivnem sodelovanju s starši in s celotno družino.
e ste se odlo ili za prijavo otroka v Mladinski dom, Vas v interesu Vašega otroka že sedaj vabimo, da nas med šolskim letom
ve krat obiš ete ali pa pokli ete. Zahvaljujemo se Vam za zaupanje.
Uprava
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