
GAUDEAMUS –  društvo za dialog in pospeševanje samopomoči med mladimi  
 
Izvršni  odbor  
 

Pravila za dodelitev denarne pomoči iz sredstev društva 
 
1. Dejavnost društva GAUDEAMUS je namenjena predvsem izvajanju denarne pomoči 
mladim, ki bi se sicer morali zaradi  finančne stiske in neugodnih socialnih razmer odpovedati 
tistim šolskim dejavnostim, ki bogatijo njihov družbeno-socialni in kulturni razvoj. 
 
 2. Pravila za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Društva GAUDEMAUS v skladu s 14. 
členom (1. alineja) sprejme Občni zbor društva. 
 
3. V skladu z  18. členom (9. alineja)  Izvršni odbor  društva GAUDEMAUS  pripravi  predlog za 
pravila  o dodeljevanju solidarne pomoči uporabnikom. 
 
4. V skladu z 29. členom (3. odstavek) Izvršni odbor v skladu z navodili sklepa o dodeljevanju  
pomoči prosilcem za  denarno pomoč iz sredstev društva Gaudeamus. 
 
5. Pomoč  obsega delno kritje  predvsem naslednjih stroškov : 
- plačilo vstopnin in potnih stroškov za gledališke in druge predstave, katerih obisk organizira 
oz. priporoča gimnazija; 
- plačilo stroškov  strokovnih ekskurzij za dijake, ki jih  pripravlja gimnazija; 
- plačilo stroškov maturantske ekskurzije, ki jo soorganizira gimnazija; 
- plačilo  stroškov za  izposojo učbenikov v  učbeniškem skladu;  
- plačilo drugih dijakovih stroškov za pouk in šolske dejavnosti, ki jih potrdi Izvršni odbor. 
 
6. Za pomoč sklada lahko zaprosi dijak sam, sošolci, starši, profesorji ali ostali na šoli, ki 
poznajo njegovo stisko. 
 
7. Prosilec za pomoč dobi pri tajnici društva vlogo za dodelitev pomoči, ki jo mora   
sopodpisano od staršev vrniti tajnici društva v rokih, kot so določeni za namen dodelitve 
pomoči za razpisane  programe  oz. dejavnosti  v šoli. 
 
Izvršni  odbor  društva  Gaudeamus  v  času med  začetkom in koncem pouka v šolskem letu 
(od 1. septembra do 20. junija) na  osnovi  programa dejavnosti OIV  v šoli sproti in javno  
objavlja program  dejavnosti  za dijake, ki jih sklad  Gaudeamus  finančno podpira.   
Pogoji razpisa se objavijo na oglasnem mestu društva Gaudeamus in na spletni strani šole. 
 
8. Izvršni odbor pri obravnavi prošenj upošteva dijakov socialni  status, o katerem se seznani 
iz podatkov, ki jih je prosilec navedel v svoji prošnji. 
 
9. Izvršni odbor pri svoji odločitvi  upošteva tudi: 
- druge informacije o dijakovem statusu, ki jih  ima svetovalna služba, razrednik ali ravnatelj;    
- morebitna stališča  prosilčeve oddelčne skupnosti; 
- stališča vodstva šole, profesorskega zbora ali posameznih profesorjev o prosilčevem  
odnosu do šolskih obveznosti;  



- v primeru, ko vodstvo šole, profesorski zbor ali posamezni profesor oceni, da dijak zaradi  
neprimernega odnosa do šolskih obveznosti, sošolcev ali profesorjev ne zasluži solidarne 
pomoči za nadstandardno   dejavnost (npr. ekskurzija za dijake, ki ni obvezna), mora Izvršni 
odbor društva tako pripombo preučiti in jo lahko upošteva pri svoji odločitvi o dodelitvi 
denarne pomoči.  
 
10. Izvršni odbor prošnje obravnava v  rokih, ki so  določeni  v objavah za  dodelitev  pomoči  
dijakom ob  realizaciji  posameznih programov  OIV na šoli. 
 
11. Višina  dodeljene denarne pomoči je  praviloma do 1/3 dijakovih  izdatkov do izvajalca za 
namen, ki je naveden v prošnji,  izjemoma pa do   ½   navedenih  izdatkov. Izdatki do izvajalca 
vključujejo tudi DDV.  
 
12.  Odobrena denarna pomoč se ob izstavljenem računu  nakaže izvajalcu, ki za dijaka 
opravi storitev - organizator ekskurzije, organizator  prireditve, upravljalec učbeniškega 
sklada,  drugi  izvajalci. 
 
13. Ob nakazilu dobi prejemnik denarne pomoči obvestilo o izplačilu. 
 
 
Osnutek pripravil: Marjan  Luževič 
 
Prečiščeno besedilo z dne 10. 4. 2013 
Irena Florjančič, prof.  


