Na podlagi 8. in 9. člena zakona o društvih (Ur. list RS, št. 60/95 in št. 89/99) je DRUŠTVO
GAUDEAMUS - društva za dialog in pospeševanje samopomoči med mladimi na ustanovnem
zboru dne 21. 9. 2004 sprejelo naslednja

PRAVILA
Društva Gaudeamus - društva za dialog in pospeševanje samopomoči med
mladimi
I. TEMELJNA NAČELA
1. člen
Društvo Gaudeamus - društvo za dialog in pospeševanje samopomoči med mladimi je
samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem
uresničuje interese na področju pospeševanja dialoga in pospeševanja socialnih mrež med
mladimi in s tem prispeva k višji kakovosti življenja mladih v ožjem in širšem okolju.
2. člen
Ime društva je DRUŠTVO GAUDEAMUS - društvo za dialog in pospeševanje samopomoči med
mladimi.
Skrajšano ime društva je Društvo Gaudeamus, v nadaljnjem besedilu društvo.
Društvo Gaudeamus ima sedež na naslovu: Podlubnik 1 b, Škofja Loka in deluje na območju
Občine Škofja Loka.
3. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, v premeru 30 mm; znak prikazuje lik človeka, v
robu je izpisano ime društva in sedež društva, v sredini pa je znak društva.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik društva.
5. člen
Društvo deluje javno, za kar je odgovoren predsednik društva, ki je hkrati pooblaščen, da daje
informacije v zvezi z delom društva.
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Javnost dela društvo zagotavlja:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;
- preko sprotnega obveščanja članov in zainteresiranih o dejavnostih društva;
- preko javnih medijev.
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira
okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih
ustanov, organizacij in predstavnike javnih medijev.
II. NAMEN IN NALOGE
6. člen
Osnovni namen društva je razvijati dialog in pospeševati razvoj samopomoči in socialnih mrež
med mladimi, ki obiskujejo srednje šole v domačem in širšem okolju naše države, s tem pa
predvsem prispevati k višji kakovosti življenja mladih v ožjem in širšem okolju.
7. člen
Društvo Gaudeamus uresničuje osnovni namen iz 6. člena z naslednjimi dejavnostmi:
- z zagotavljanjem pogojev za pogovor o aktualnih problemih v socialnem statusu mladih,
- z organiziranjem okroglih miz o navedenih vprašanjih,
- z izvajanjem raziskav o socialnem statusu mladih in s tem povezanimi vprašanji,
- z objavljanjem pridobljenih podatkov in analiz,
- z organizacijo javnih pogovorov o izsledkih in osveščanjem širše javnosti o tem,
- s pridobivanjem sredstev za pomoč socialno ogroženim mladim in z dodeljevanjem vseh
zbranih sredstev,
- s spodbujanjem mladih za aktivno sodelovanje v dejavnosti društva Gaudeamus,
- s sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
- s podeljevanjem priznanj za dosežke na področju humanitarne dejavnosti za mlade,
- z organizacijo dobrodelnih prireditev za pomoč mladim in
- z obveščanjem javnosti o svojem delovanju.
III. ČLANSTVO
8. člen
Vsakdo, ki sprejme pravila društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane
član društva.
Član društva lahko postane vsak, ne glede na njegovo bivališče, ki je izpolnil starost 15 let.
Članstvo v društvu je prostovoljno.
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9. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinske komisije,
- s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana iz
društva črta izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija.
10. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so:
- da spoštujejo pravila društva,
- da uresničujejo sklepe organov društva,
- da sooblikujejo in uresničujejo program društva,
- da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva ter da
sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva,
- da volijo, so voljeni in delujejo v organih društva,
- da predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa društva ter
- da redno plačujejo članarino.
11. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko pridobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo
društva.
Naziv častnega člana lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju
dejavnosti društva.
Naziv častnega člana društva podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice do odločanja.
12. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na
sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja. Razmerja z njimi se uredijo s pogodbo.
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13. člen
IV. ORGANI DRUŠTVA
Organi društva so:
- občni zbor,
- izvršni odbor,
- nadzorni odbor in
- disciplinska komisija.
14. člen
Občni zbor društva
Najvišji organ društva je občni zbor društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva.
Pristojnosti občnega zbora so:
- sprejema pravila društva in druge potrebne akte,
- voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva,
- sprejema program društva in temeljne določbe za izvajanje samopomoči,
- sprejema finančno poročilo in finančni načrt,
- ustanavlja komisije in druga delovna telesa ter imenuje njihove predsednike,
- odloča o prenehanju delovanja društva,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in drugi lastnini društva,
- odloča o višini članarine,
- imenuje častne člane društva,
- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- odloča o vključevanju v zvezo društev in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji
društva.
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti v pisni obliki poslani izvršnemu odboru najmanj 8 dni
pred sklicem občnega zbora.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovatelja.
15. člen
Redni občni zbor se skliče vsaj enkrat letno, za sklic pa je odgovoren Izvršni odbor društva.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na
zahtevo 1/3 članov društva.
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Izvršni odbor je dolžan sklicati občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni
odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora
predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
16. člen
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni
najmanj 14 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z
večino glasov prisotnih.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
17. člen
Izvršni odbor
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in
sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Izvršni odbor društva vsake štiri leta voli svoje organe.
Izvršni odbor šteje 6 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik ter 3 izvoljeni člani.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj štirikrat letno.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor društva za dobo štirih let.
Člana izvršnega odbora sta po svoji funkciji tudi predsednik društva ter podpredsednik društva.
Izvršni odbor sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
18. člen
Izvršni odbor:
- skrbi za uresničevanje programa dela društva,
- sklicuje občni zbor društva ter pripravi potrebno gradivo,
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
- skrbi za materialno-finančno poslovanje društva,
- upravlja s premoženjem društva,
- imenuje tajnika društva izmed članov društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
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- pripravlja predlog finančnega plana in finančnega računa,
- pripravlja predlog pravil za izvajanje programa društva, kot je opredeljen v 7. členu tega akta,
- ustanavlja in ukinja komisije društva, določa naloge in število njihovih članov ter imenuje
predsednike komisij,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
občni zbor,
- predlaga imenovanje častnih članov ter
- odloča o nakupu in odtujitvi premičnin.
19. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Zlasti nadzira, če se sredstva porabijo
namensko in v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora in drugih izvršilnih
organov. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je
sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. V
primeru nepravilnosti lahko zahteva sklic izrednega občnega zbora.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
20. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let.
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani. Veljavne sklepe sprejema z večino
prisotnih.
Disciplinska komisija vodi postopek v skladu z disciplinskim pravilnikom.
21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
- samovoljno spreminjanje pravil o dejavnosti društva,
- samovoljno odločanje o programu dejavnosti društva,
- samovoljno odločanje o porabi sredstev, ki so last društva,
- samovoljno odločanje članov društva o aktivnostih društva v komuniciranju z javnostjo,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij društva ter
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- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija:
- opomin,
- javni opomin in
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot
drugostopenjski organ.
23. člen
Predsednik društva
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva.
Predsednika društva voli občni zbor društva za obdobje štirih let.
Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter
organizacijami v državi in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.
Sklicuje seje izvršnega odbora in občni zbor društva ter podpisuje akte društva.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.
24. člen
Tajnik društva
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
društva skrbi tajnik društva, ki ga imenuje izvršni odbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je
odgovoren izvršnemu odboru.
V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE
25. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so
vpisane v inventarno knjigo društva. S premoženjem upravlja izvršni odbor društva.
O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor društva, o nakupu in odtujitvi premičnin
pa izvršni odbor.
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26. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor društva.
Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
27. člen
Dohodki društva so:
- sredstva, pridobljena z organizacijo dobrodelnih prireditev in izobraževalnih oblik,
- sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti,
- članarina ter
- darila in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev.
28. člen
Finančne in materialne listine društva podpisujeta predsednik društva in tajnik društva,
v odsotnosti predsednika pa podpredsednik društva.
29. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva, ter z
veljavnimi predpisi s tega področja.
S posameznimi donatorji in drugimi financerji lahko izvršni odbor in v njegovem imenu
predsednik društva sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih.
Sredstva, ki jih društvo pridobi za namen socialne pomoči upravičencem, se morajo v celoti
namenjati za ta namen v skladu s pravilnikom o pravici do dodelitve denarne pomoči.
O upravljanju s temi sredstvi v skladu s pravili za dodelitev pomoči odloča Izvršni odbor, pri čemr
upošteva usmeritve in sklepe, ki jih sprejme občni zbor društva.
30. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri Gorenjski banki, enota
Škofja Loka.
Poslovanje mora društvo voditi v skladu z računovodskimi standardi za društva.
31. člen
Finančno in materialno poslovanje je javno. Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s
pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in
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izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva.
32. člen
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
društva.
33. člen
V skladu s temi pravili ima društvo tudi Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju in
Disciplinski pravilnik.
VI. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Društvo preneha:
1. po sklepu občnega zbora,
2. po samem zakonu,
3. zaradi spojitve z drugimi društvi ter
4. zaradi pripojitve k drugemu društvu.
Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju.
Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov ob pogoju,
da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstajati oz. če s svojim delovanjem
meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k
narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo
sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.
Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo.
V teh dveh primerih se premoženje društva prenese na Občino Škofja Loka.
Društvo tudi lahko sprejme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali spojitvi z drugimi društvi.
V teh dveh primerih pa preide premoženje društva na društvo, h kateremu bi se društvo
pripojilo oz. na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.
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35. člen
Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 21. 9. 2004 in veljajo od tega dne
dalje, uporabljati pa se začnejo z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve overi, da so pravila
v skladu z Zakonom o društvih.

Kraj in datum: Škofja Loka, 21. 9. 2004

Tajnica društva:
Mateja Potočnik Poljanšek

Predsednik društva:
Miha Ješe

Prečiščeno besedilo z dne 10. 4. 2013
Tajnica društva:
Saša Bogataj Suljanovid

Predsednik društva:
Irena Florjančič
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