Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih ( Ur. l. RS., štev. 60/95 in 89/99) je
Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje na izrednem občnem zboru dne
17.12. 2005 sprejel spremembe in uskladitve pravil društva, kot sledi

PRAVILA
Društva tabornikov
Rodu II. (druge) grupe odredov Celje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: Društvo tabornikov Rod II. grupe odredov Celje (v nadaljnjem
besedilu rod)
Rod je prostovoljno, nepridobitno, nevladno in nepolitično združenje otrok,
mladine in odraslih oseb, ki jih druži ljubezen do življenja v naravi, in se povezuje v
Zvezo tabornikov Slovenije (nadalje ZTS).
Rod deluje na območju Mestne občine Celje.
Sedež rodu je v Celju, Gledališka 2a, 3000 Celje.
2. člen
Rod je pravna oseba zasebnega prava.
Rod predstavlja in zastopa starešina rodu brez omejitev. Starešina rodu opravlja
vsa pravna dejanja in sklepa pogodbe v okviru dejavnosti rodu.
3. člen
Rod deluje na območju Mestne občine Celje. S posameznimi projekti se
predstavlja v Upravni enoti Celje, Republiki Sloveniji, Evropski Uniji in drugod.
Delovanje rodu temelji na načelih zakonitosti, vestnosti in poštenosti v skladu s
pravnim redom Republike Slovenije.
Pri svojem delovanju rod sodeluje z organi ZTS - v skladu z veljavnim statutom ZTS,
organi območne organizacije v katero se rod povezuje v skladu s 48. členom
statuta ZTS(v nadaljevanju: OO ZTS) in drugimi organizacijami, ki delujejo na
sorodnih področjih in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo

se v skladu s svojimi interesi samostojno povezuje, včlanjuje in sodeluje s
sorodnimi mednarodnimi organizacijami, ki imajo sorodne namene in cilje.
4. člen
Rod ima svoj znak, prapor in pečat. Znak rodu je okrogle oblike, premera 7 cm;
na rumeni obrobi, široki 1 cm, je izpisano ime roda s črnimi črkami, v notranjosti je
bel šotor tipa tabornik, rdeč ogenj s tremi plameni in štirimi poleni, temno zelena
smreka na levem robu, svetlo zelena trava in modro nebo.
Pečat rodu je kvadratne oblike, dimenzij 2,9x2,9 cm. V sredini pečata je znak
Zveze tabornikov Slovenije: ozadje so tri smreke v obliki Triglava, na njih sta bel
tee-pee šotor in ogenj s štirimi poleni, tremi malimi in tremi velikimi plameni. Ob
zgornji stranici pečata je napis DRUŠTVO TABORNIKOV, ob spodnji stranici pa Rod
II. grupe odredov ter pod njim kraj sedeža rodu. Uporabo pečata opredeljuje
Pravilnik o pečatih in štampiljkah ZTS.
Prapor rodu je modre pravokotne oblike z osnovnico 140 cm in višine 70 cm. Na
levi strani prapora (gledano od nosilnega droga) je v sredini v krogu znak rodu
(polmer 15 cm, središče je v sečišču diagonal), nad njim v vodoravni vrsti ime
rodu, pod krogom pa je napis kraja, kjer je sedež rodu. Na desni strani (gledano
od nosilnega droga) je izvezen znak Zveze tabornikov Slovenije (krog premera 15
cm, središče je v sečišču diagonal). Nad krogom je vodoraven napis ZVEZA
TABORNIKOV, pod krogom pa SLOVENIJE. Druga določila in uporabo prapora
opredeljuje Pravilnik o kroju, oznakah in praporih ZTS.
Člani rodu nosijo taborniški kroj, ki ga predpisuje Pravilnik o kroju, oznakah in
praporih ZTS.
5. člen
Delo rodu in njegovih organov je javno. O svojem delu rod obvešča svoje člane
zlasti na naslednje načine:
- preko oglasne deske,
- preko rodovega glasila,
- preko sredstev javnega obveščanja,
- s pošiljanjem obvestil članom s pomočjo pošte, elektronske pošte ali uporabe
telekomunikacijskih sredstev.
Člani rodu imajo pravico vpogleda v zapisnike organov rodu. Društvo je dolžno
zainteresiranemu članu predložiti na vpogled zapisnike organov društva, vendar
samo v navzočnosti predstavnika društva in z vednostjo predsednika društva.
Širšo javnost obvešča rod o svojem delu tako, da organizira okrogle mize,
tiskovne konference, daje izjave za javnost, vabi na svoje seje predstavnike

zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike javnega
obveščanja.
Javnost delovanja rodu in njegovih organov se lahko izjemoma omeji.
Za zagotovitev javnosti dela in podajanje točnih informacij o delu rodu je
odgovoren starešina rodu ali njegov pooblaščenec.
6. člen
Rod se lahko vključuje v delovanje civilne zaščite v skladu z veljavno zakonodajo.

II. POSLANSTVO, TEMELJNA NAČELA, NAMEN, METODA, DEJAVNOST, PRISEGA IN
ZAKONI
7. člen
Poslanstvo rodu je prispevati k razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih
telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih
posameznikov, kot odgovornih državljanov angažiranih in solidarnih članov svoje
lokalne, državne in mednarodne skupnosti.
Vrednote, način in metode doseganja poslanstva so opredeljene v dokumnetu
Izjava o vzgoji v ZTS.
Rod deluje po naslednjih temeljnih načelih:
 privrženost načelom duhovnosti, lojalnosti veri, ki jih izraža, in sprejemanje
dolžnosti, ki iz tega izhajajo,
 privrženost svoji domovini širitvi miru, razumevanja in sodelovanja na lokalni,
državni in mednarodni ravni ter sodelovanje družbenem razvoju ob
priznavanju in spoštovanju dostojanstva sočloveka in celovitosti narave,
 odgovornost za svoj osebni razvoj
8. člen
Rod dosega svoj namen po metodi Zveze tabornikov Slovenije, ki je sistem
stopnjevanega samoizobraževanja, usklajen s Skavtsko metodo in ga sestavljajo
naslednji elementi:









prisega in taborniški zakoni,
učenje skozi delo,
članstvo v majhnih skupinah, ki vključujejo stopnjujoče odkrivanje in
sprejemanje odgovornosti, učenje samodiscipline, usmerjeno v razvoj značaja
in pridobivanje znanja, samozaupanja, pripadnosti in sposobnosti za
sodelovanje in vodenje,
stopnjevani in stimulativni program različnih aktivnosti, ki temelji na interesih
udeležencev, vključno z igrami, uporabnimi spretnostmi in služenjem skupnosti,
odkrivanje, spoznavanje, spoštovanje in zaščita narave,
simbolni okvir,
podpora odraslih.

9. člen
Rod za svoje člane organizira in izvaja naslednjo dejavnost:













organizira in izvaja osnovni program Zveze tabornikov Slovenije, ki ga sprejme
pristojni organ ZTS
organizira in izvaja taborjenja, zimovanja, izlete, pohode, bivakiranja in druge
oblike rekreacije in mobilnosti mladih
organizira in sodeluje na tečajih za vzgojo taborniških vodij, ki jih potrebuje za
delo rodu,
pripravlja in izvaja aktivnosti v naravi in aktivnosti, povezane z varstvom okolja,
pripravlja in izvaja športne aktivnosti,
pripravlja in izvaja kulturne in zabavne aktivnosti,
pripravlja in izvaja projekte s področja sociale,
pripravlja in izvaja vzgojno-izobraževalne vsebine in projekte,
organizira delovne akcije, akcije zbiranja odpadnih surovin,
sodeluje z drugimi taborniškimi rodovi in s skavtskimi enotami s področja
Slovenije ter drugih držav
sodeluje z drugimi organizacijami
sodeluje z ustreznimi državnimi organi in institucijami

Rod zagotavlja za svoje člane skupno in osebno opremo za izvajanje taborniške
dejavnosti.
10. člen
Za zagotavljanje namena in nalog rodu lahko ta neposredno opravlja naslednje
pridobitne dejavnosti:






organizira taborjenja, zimovanja in ostale aktivnosti v naravi za nečlane,
daje v najem taborne prostore in opremo organizatorjem taborjenj in ostalih
aktivnosti v naravi,
organizira izobraževalne, športne, kulturne in socialne dejavnosti ter
dejavnosti za sprostitev,
izdaja knjige, revije, zbirke, nosilce zvoka in slike, slike in fotografije, katerih
avtorji so člani rodu,
izvaja oglaševanje v lastnih publikacijah in ostalih medijih

11. člen
ZAKONI MEDVEDKOV IN ČEBELIC (MČ)
1. MČ spoštuje ljudi in naravo
2. MČ je dober prijatelj
3. MČ je prizadeven tabornik
TABORNIŠKA PRISEGA
Pri svoji časti obljubljam,
da bom zvest domovini,
da bom sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal
in živel v skladu s taborniškimi zakoni.
TABORNIŠKI ZAKONI
1. Tabornik je zanesljiv
Z dejanji si pridobi zaupanje. Na svojo čast se je mogoče zanesti.
2. Tabornik je zvest
Zvest je svojim tovarišem, vodniku, staršem in domovini.
3. Tabornik je prijazen
Je prijazen z vsemi in prijatelj vsem tabornikom. Je prijatelj živali, ljubi naravo,
jo spoznava in varuje.
4. Tabornik je pripravljen pomagati
Je usposobljen in pripravljen pomagati človeku v nesreči in pomagati doma.
5. Tabornik je discipliniran
Posluša svoje starše, vodnika in je zavestno discipliniran
6. Tabornik je veder
Je vesel, nasmejan in tudi težave premaguje z dobro voljo
7. Tabornik je pogumen
Pripravljen se je soočiti z nevarnostjo, govoriti resnico in se boriti zanjo
8. Tabornik je plemenit
Je plemenit do vseh, zlasti do otrok, starih in bolnih ter pomoči potrebnih ljudi
9. Tabornik je spoštljiv
Spoštuje starše in izkušenejše, različne navade, verovanja in prepričanja
10. Tabornik je vedoželjen
Se uči in pridobiva nova znanja. Je prizadeven v šoli.
11. Tabornik je varčen
Varčuje, skrbi za svojo in skupno opremo in ne uničuje tuje lastnine
12. Tabornik živi zdravo
Utrjuje svoje telo, se odreka slabim in škodljivim navadam, zlasti alkoholu,
kajenju in mamilom.

III. ČLANSTVO
12. člen
Skupen naziv za posameznika
Mednarodni naziv je Scout.

-

člana

rodu

je

TABORNIK/TABORNICA.

13. člen
Član rodu lahko postane vsak, ki upošteva taborniške zakone oziroma zakone
MČ, je s taborniško prisego zaključil vsaj 3 mesečno obdobje pripravništva (med
katerim še ni polnopravni član), plačuje članarino, izvaja program rodu in ZTS,
deluje v skladu s temi pravili, s statutom in pravilniki ZTS in je podpisal pristopno
izjavo (za člane mlajše od 15 let podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik).
14. člen
Zaradi skupnih značilnosti posameznikov v določeni starosti in s tem boljše
učinkovitosti vzgojnega procesa, se člani delijo v starostne veje, in sicer:






medvedki in čebelice (MČ) – od 6. do vključno 10 let
gozdovniki in gozdovnice (GG) – od 11. do vključno 15. let
popotniki in popotnice (PP) – od 16. do vključno 20. let
raziskovalci in raziskovalke (RR) – od 21. do vključno 27. let
grče (GR) – starejši od 28 let

Z namenom, da bi jih pridobil za članstvo, rod razvija delo z otroki mlajšimi od 6
let, ki se imenujejo murni (M). Združujejo se v delovnih enotah – skupinah.
Pripadnost starostni veji se določa na podlagi starosti članov, ki jo dopolnijo v
koledarskem letu.
15. člen
Dolžnosti članov so:





da izpolnjujejo program rodu, ki je usklajen s programom ZTS,
da se ravnajo v skladu z namenom rodu in ZTS ter temeljnimi načeli
skavtskega gibanja, drugimi določili teh pravil ter sklepi organov rodu,
da plačajo članarino,
da spoštujejo pravila in druge akte rodu.

Pravice članov so:
 da sodelujejo pri obravnavanju in sprejemanju sklepov in stališč rodu in ZTS,
 da volijo in so lahko izvoljeni v organe rodu in ZTS,




da uporabljajo sredstva in premoženje rodu in ZTS ter članske ugodnosti,
da sodelujejo pri dejavnosti rodu, da so seznanjeni s programom in
poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.
16. člen

Članstvo v rodu preneha:






z izstopom: član lahko izstopi iz rodu s pisno izjavo, ki jo predloži rodovi upravi,
s črtanjem, če ne plačuje članarine več kot eno leto (rodova uprava),
z izključitvijo: član, ki krši taborniška načela, pravila rodu ali taborniške zakone,
je lahko izključen po postopku s sklepom disciplinskega organa
s smrtjo
v ostalih primerih, ko članstvo ni več mogoče
IV. ORGANIZIRANOST RODU
17. člen

Člani rodu se organizirajo po starosti in interesu v delovne skupine, v katerih
izvajajo program rodu in ZTS ter uresničujejo pravice in dolžnosti v skladu s temi
pravili.
Rod lahko ustanovi naslednje delovne – organizacijske enote, ki delujejo v skladu
s temi pravili in nimajo statusa pravne osebe:






Skupine (murni)
Vodi (MČ, GG)
Družine (MČ, GG)
Klubi (PP, Grče)
Čete
18. člen

Skupina je delovna enota murnov. Vodi jo vodja skupine, ki naj bi bil polnoleten.
Vodjo skupine določi rodova uprava, na predlog načenika rodu.
Skupina ima ime, ki praviloma izvira iz rastlinskega ali živalskega sveta, znak in
prapor, ki morata biti v skladu s Pravilnikom o kroju, oznakah in praporih ZTS.
19. člen
Vod je osnovna delovna enota MČ ali GG. Praviloma vključuje 6 – 8 članov
enake starosi in spola.
Delo voda vodi vodnik z opravljenim vodniškim tečajem. Vodnika imenuje in
razreši načelnik rodu.

Vod ima ime, ki praviloma izvira iz rastlinskega ali živalskega sveta, znak in prapor,
ki morata biti v skladu s Pravilnikom o kroju, oznakah in praporih ZTS.
20. člen
Družina je delovna enota MČ ali GG, ki združuje dva ali več vodov, skrbi za
povezavo med vodi in izvaja program organizacije za določeno starostno
obdobje.
Uprava družine, ki jo sestavljajo vodniki, starešina in načelnik družine ter drugi
izvoljeni funkcionarji, vodi delo družine in je za svoje delo odgovorna načelniku
rodu in rodovemu občnemu zboru. Uprava družine rešuje spore v okviru družine.
Načelnik družine operativno vodi delo družine, opravljen mora imeti tečaj za
inštruktorja 1. stopnje, oziroma mora biti vključen v izobraževanje za pridobitev
tega naziva.
Starešina družine mora biti polnoleten, svetuje in pomaga načelniku in je
odgovoren za delo družine. Načelnika in starešino predlaga rodova uprava,
izvoli in potrdi pa rodov občni zbor.
Družina ima ime, ki izvira praviloma iz rastlinskega ali živalskega sveta, znak in
prapor, ki morajo biti v skladu s Pravilnikom o kroju, oznakah ali praporih ZTS.
21. člen
Klub je delovna enota PP ali Grč
Načelnik kluba vodi delo kluba, opravljen mora imeti tečaj za inštruktorja 1.
stopnje, oziroma mora biti vključen v izobraževanje za pridobitev tega naziva.
Načelnika predlaga rodova uprava na predlog načelnika rodu, izvoli in razreši
pa ga občni zbor rodu.
Klub ima ime, ki izvira praviloma iz raslinskega ali živalskega sveta, znak in prapor,
ki morajo biti v skladu s Pravilnikom o kroju, oznakah ali praporih ZTS.
22. člen
Četa je posebna organizacijska enota, ki združuje delovne enote različnih vej.
Uprava čete, ki jo sestavljajo vodniki, starešina in načelnik čete ter drugi izvoljeni
funkcionarji, vodi delo čete. Uprava čete rešuje spore v okviru čete.
Načelnik čete operativno vodi delo čete, opravljen mora imeti tečaj za
inštruktorja 1. stopnje, oziroma mora biti vključen v izobraževanje za pridobitev
tega naziva.

Starešina čete mora biti polnoleten, svetuje in pomaga načelniku in je
odgovoren za delo čete. Načelnika in starešino predaga uprava čete, izvoli in
razreši pa občni zbor rodu.
Četa ima ime, ki izvira praviloma iz raslinskega ali živalskega sveta, znak in prapor,
ki morajo biti v skladu s Pravilnikom o kroju, oznakah ali praporih ZTS.
23. člen
Organi rodu so:





Rodov občni zbor
Rodova uprava
Rodov nadzorni odbor
Rodova disciplinska komisija
24. člen

RODOV OBČNI ZBOR je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani rodu. Praviloma se
sestane enkrat letno. Sklicujeta ga starešina rodu ali rodova uprava s pisnim
osebnim vabilom. Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Rodov občni zbor:











sklepa o dnevnem redu, voli organe občnega zbora ter sprejema poslovnik o
izvedbi občnega zbora rodu,
z javnim glasovanjem, če s poslovnikom ni določeno drugače, voli in razrešuje
organe društva,
sprejema in spreminja pravila rodu,
voli člane rodove uprave, rodovega nadzornega odbora, rodovega sveta in
disciplinske komisije ter predsednika, tajnika in blagajnika,
sprejema smernice in stališča programa dela in letno poročilo in zaključni
račun,
razpravlja o poročilih organov rodu in jih sprejema,
odloča o pritožbah zoper sklepe uprav delovnih enot, rodove uprave,
nadornega odbora in disciplinske komisije, kot drugostopenjski organ,
odloča o namenu rodu za vključitev v Zvezo tabornikov Slovenije,
odloča o prenehanju rodu.

Na zahtevo vsaj tretjine članov rodu, na zahtevo rodove uprave ali nadzornega
odbora ali na pobudo pristojnega organa ZTS, lahko pa tudi na lastno pobudo
starešina rodu skliče izredni občni zbor. Člani rodu morajo biti o sklicu obveščeni
vsaj teden dni pred datumom občnega zbora. Če starešina v treh tednih od
dane pobude ne skliče (ne more ali noče) občnega zbora, skliče izredni rodov
občni zbor rodova uprava. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je
sklican.

Rodov občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov rodu.
Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih, če s tem statutom ni določeno
drugače.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku 30 minut je
občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 10 članov.
Delo rodovega občnega zbora otvori in vodi starešina rodu, dokler občni zbor ne
izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja ter dveh polnoletnih overovateljev
zapisnika.
Občni zbor sprejme poslovnik o izvedbi občnega zbora na predlog delovnega
predsedstva. Poslovnik, ki mora biti v skladu s temeljnim aktom društva, določa
potek občnega zbora ter pravice in dolžnosti članov na občnem zboru.
O delu rodovega občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar,
predsednik delovnega predsedstva in oba verovatelja zapisnika.

25. člen
RODOVA UPRAVA (RU) vodi delo rodu med dvema občnima zboroma, za svoje
delo odgovarja občnemu zboru rodu.
RU šteje najmanj 7 in največ 9 članov. Sestavljajo jo starešina rodu, načelnik rodu,
rodov blagajnik, rodov gospodar, in največ pet drugih članov rodove uprave, ki
jih izvoli občni zbor ter so po svoji funkciji starešine in načelniki družin, klubov ali
čet. RU se sestaja enkrat mesečno, skliče jo starešina ali načelnik.
Starešina rodu:
 Predstavlja in zastopa rod v pravnem prometu in pred drugimi osebami,
 Vodi in koordinira delo rodove uprave
 Vodi in usklajuje finančno materialno delovanje v rodu ter drugo podporo
vzgojnemu programu
 Sodeluje s starši članov in prijatelji organizacije in vodi svet rodu,
 Za svoje delo je odgovoren rodovemu občnemu zboru
 Je odgovoren za zakonitost poslovanja rodu
Izvajanje vzgojnega programa rodu vodi načelnik rodu. Biti mora inštruktor 1.
stopnje, oziroma imeti opravljeno izobraževanje za pridobitev tega naziva.
Načelnik rodu:
 Vodi in koordinira delo načelnikov družin in klubov ter vodnikov,
 V odsotnosti starešine rodu vodi delo rodove uprave
 Organizira izobraževanje in vzgojo vodnikov in jim svetuje pri njihovem delu,
 Vodi izvajanje osnovnega vzgojnega programa,
 Sodeluje s starši
 Je za svoje delo odgovoren rodovemu občnemu zboru



V skladu z zakoni odgovarja za svoje odločitve in dejanja.

Starešina in načelnik rodu usklajujeta svoje delo in delujeta soglasno. V primeru,
da načelnik rodu še ni polnoleten, starešina rodu odgovarja tudi za njegove
odločitve in dejanja. Starešina rodu lahko prepove ali prekine izvajanje katerekoli
aktivnosti v rodu, če presodi, da je z njo ogrožena varnost ljudi in premoženja.
Rodova uprava opravlja naslednje naloge:
 Sklicuje rodov občni zbor in zanj pripravlja poročila in predloge ter izvaja
sklepe
 Pripravlja in sestavlja predlog finančnega in materialnega načrta in poročila
ter zaključnega računa
 Obravnava in potrjuje letni program akcij
 Odloča o višini članarine
 Vodi evidenco članov
 Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnin
 Predlaga spremembe statuta
 Pripravlja in sklepa o drugih splošnih aktih društva;
 Imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije
 Odloča o odprodaji poslovnih deležev gospodarskih družb, ki so v večinski
lasti društva;
 Skrbi za finančno – materialno poslovanje in za sredstva rodu
 Imenuje in razrešuje vodje delovnih enot (skupin, vodov)
 Obravnava in razrešuje spore v okviru rodu,
 Skrbi za uresničevanje ciljev in nalog rodu ter izvajanje letnih programov akcij,
 Ostale naloge, ki mu jih naloži občni zbor društva.
Rodova uprava sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica vseh članov.
Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih članov. V primeru izpraznjenih mest
lahko rodova uprava kooptira v svoj sestav največ tretjino novih članov razen
starešine in načelnika rodu, ki ju lahko zamenja le občni zbor.
26. člen
Rodov nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
Rodov nadzorni odbor stalno spremlja delo rodu, nadzoruje gospodarsko in
finančno poslovanje ter o svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru.
Sklepi rodovega nadzornega odbora so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva
člana.





Rodov nadzorni odbor se imenuje za dobo enega leta in ima naslednje
naloge ter pristojnosti:
Ima pravico in nalogo vpogleda in pregleda poslovnih knjig
Je lahko prisoten na sejah rodove uprave
Nadzira materialno poslovanje



Podaja poročilo o zadovoljivem poslovanju in vodenju roda na letnem
občnem zboru
27. člen

Rodovo disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo
predsednika.
Rodova disciplinska komisija obravnava in odloča o disciplinskih prekrških, o
sporih med člani rodu, sporih med člani in rodovimi delovnimi enotami, člani in
rodovo upravo ali nadzornim odborom, o sporih med upravami delovnih enot v
rodu, sporih med upravami delovnih enot in rodovo upravo ali nadzornim
odborom ter o sporih med rodovo upravo in nadzornim odborom, ki nastanejo v
zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti članov in delovnih enot in v zvezi z
dejavnostjo rodu.
Disciplinski prekršek je kršenje taborniških načel, teh pravil, statuta in pravilnikov
ZTS ali taborniških zakonov. Disciplinski ukrepi so: opomin, opomin pred izključitvijo
in izključitev. Naloge disciplinske komisije in disciplinski postopek podrobneje
opredeljuje Pravilniki o disciplinskem postopku ZTS.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico do pritožbe na občni zbor
kot drugostopenjski organ.
28. člen
Rodov svet je lahko neobvezno posvetovalno telo rodove uprave, ki spremlja
delo rodu in mu pomaga pri delu. Rodovemu svetu predseduje starešina rodu,
sestavljajo pa ga starešine in načelniki delovnih enot, starši tabornikov in prijatelji
organizacije.
29. člen
Mandat vseh članov rodove uprave, nadzornega odbora, disciplinske komisije in
sveta rodu traja eno leto, z možnostjo ponovne izvolitve. Člani teh organov so
odgovorni rodovemu občnemu zboru.

V.FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
30. člen
Rod razpolaga s finančnimi sredstvi v okviru sprejetega finančnega načrta.
Društvo pridobiva sredstva za svoje delo iz:

-

javnih sredstev;
daril, volil in dotacij;
prispevkov donatorjev;
dohodkov iz prireditev;
naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
drugih dohodkov.

31. člen
Finančno in materialno poslovanje rodu se vodi po Pravilniku o materialno
finančnem poslovanju rodu, ki mora biti v skladu z veljavnim računovodskim
standardom za društva in z veljavnimi predpisi.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega in materialnega načrta rodu je
starešina rodu. Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik. Člani rodu
imajo možnost vpogleda v materialno finančno poslovanje.
Finančne in materialne listine podpisujeta starešina rodu in blagajnik.
32. člen
Materialno premoženje rodu sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last
rodu. Vpisane morajo biti v inventarno knjigo. Z materialnim premoženjem rodu
upravlja gospodar rodu v skladu s Pravilnikom o finančno materialnim
poslovanjem rodu, po navodilih rodove uprave in blagajnika. Premičnine in
nepremičnine se lahko kupujejo in prodajajo le na podlagi sklepa rodove uprave.
33. člen
Vsaka delitev materialnega premoženja ali finančnih sredstev med člane rodu je
nična.
VI. KONČNE DOLOČBE
34. člen
Rod preneha delovati, če to z dvotretjinsko večino prisotnih sklene občni zbor,
oziroma po samem zakonu.
Ob prenehanju rodu preide njegovo premoženje na drugo društvo tabornikov, ki
ga določi občni zbor v roku 90 dni od zadnjega občnega zbora, kjer se odloča o
prenehanju delovanja in sicer z dvotretjinsko večino. Proračunska sredstva se
vrne proračunu.
35. člen

Za razlago določil teh pravil je pristojna rodova uprava. Spremembe teh pravil
sprejema rodov občni zbor z dvotretinjsko večino vseh članov.
36. člen
Ta pravila je sprejel izredni občni zbor društva tabornikov Rodu II. grupe odredov
Celje, dne 17. 12. 2005. Z dnem vpisa sprememb v register društev, prenehajo
veljati pravila sprejeta dne 01.03.1997.
Celje, 18. 12. 2005

Starešina rodu:

