Na podlagi določb Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011) in na osnovi IV. poglavja
Statuta Zveze tabornikov Slovenije (sprejet na 31. skupščini ZTS dne 15. 3. 2013) je občni zbor dne
____________ sprejel naslednja

PRAVILA
Društva tabornikov
rodu XI. SNOUB MILOŠA ZIDANŠKA
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška (v nadaljevanju rod).
Rod združuje otroke, mladino in odrasle, ki jih družita ljubezen in veselje do življenja v naravi. Rod je
prostovoljno, nepridobitno, mladinsko, nestrankarsko, nevladno, vzgojno društvo, odprto vsem, ne
glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje.
Rod se povezuje v Zvezo tabornikov Slovenije (v nadaljevanju ZTS) kakor tudi v njene druge
organizacijske oblike. Člani rodu so, preko ZTS – nacionalne skavtske organizacije, vključeni v Svetovno
organizacijo skavtskega gibanja – WOSM. Rod deluje v skladu z namenom, principi in metodo
svetovnega skavtskega gibanja ter zakoni, programom in drugimi uradnimi dokumenti Zveze
tabornikov Slovenije. Rod se lahko povezuje tudi v različne druge organizacije in zveze na lokalni in/ali
regionalni ravni ter lahko organizirano deluje tudi na področju civilne zaščite.
Rod deluje na območju Mestne občine Maribor. Sedež rodu je v Mariboru. Za spremembo poslovnega
naslova sedeža je odgovorna rodova uprava.

2. člen
Rod je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa ga starešina rodu, v njegovi odsotnosti pa
član rodove uprave, ki ga starešina pooblasti.

3. člen
Rod ima svoj znak, prapor in štampiljko. Znak rodu je rumen pokončen pravokotnik, na katerem je 11
rdečih zvezdic, ki simbolizirajo kolono ljudi. Ob spodnji stranici je napis XI. SNOUB, v zgornjem desnem
kotu pa 8. 1. 1944 (oba napisa sta zelena).
Štampiljka rodu je kvadratne oblike, dimenzij 2,9 x 2,9 cm. V sredini štampiljke je znak ZTS: ozadje so
tri smreke v obliki Triglava, na njih sta bel šotor Tipi in ogenj s štirimi poleni, tremi malimi in tremi
velikimi plameni. Ob zgornji stranici štampiljke je napis DRUŠTVO TABORNIKOV, ob spodnji stranici pa
ROD XI. SNOUB ter pod njim MARIBOR. Uporabo štampiljke opredeljuje Pravilnik o pečatih in
štampiljkah enot ZTS.
Prapor rodu je skladen s Pravilnikom o kroju oznakah in praporih v ZTS.
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Člani rodu nosijo taborniški kroj, ki ga predpisuje Pravilnik o kroju oznakah in praporih v ZTS.

4. člen
Rod deluje javno. O svojem delovanju rod obvešča svoje člane in širšo javnost. Za zagotovitev javnosti
dela je odgovoren starešina rodu.
Rod zagotavlja javnost dela tako, da svojim članom omogoča vpogled v zapisnike organov rodu, preko
stenčasa in drugih medijev. Širšo javnost obvešča z zagotavljanjem javnosti sej organov rodu in z
objavljanjem informacij v sredstvih javnega obveščanja.

NAMEN, CILJI, OSNOVNA DEJAVNOST, NALOGE
5. člen
Namen in poslanstvo taborniškega gibanja in s tem rodu je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju
mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih 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 opredeljeni v temeljnih dokumentih ZTS.

6. člen
Rod za svoje člane organizira in izvaja naslednje aktivnosti:
- izvaja program za mlade, ki temelji na dogovorjenih in sprejetih vzgojnih ciljih,
- organizira in izvaja taborjenja, zimovanja, izlete, pohode, bivakiranja in druge oblike rekreacije in
mobilnosti mladih,
- organizira in/ali sodeluje na tečajih za vzgojo in izobraževanje taborniških vodij, vodnikov, taborniških
specialistov in vseh drugih, ki jih potrebuje za nemoteno delo rodu,
- pripravlja in izvaja aktivnosti v naravi in aktivnosti, namenjene varstvu okolja,
- pripravlja in izvaja športne, kulturne in zabavne aktivnosti,
- organizira in izvaja delovne akcije za ohranjanje ali povečanje premoženja rodu in akcije v korist
lokalne skupnosti,
- sodeluje z drugimi taborniškimi rodovi in skavtskimi enotami doma in v tujini,
- sodeluje z drugimi organizacijami in društvi, ki delujejo s podobnim poslanstvom oz. namenom, kot
je opredeljen v 5. točki teh pravil,
- zagotavlja skupno in osebno opremo za izvajanje aktivnosti iz tega člena.

7. člen
Za zagotavljanje namena in ciljev ter zaradi boljšega izkoriščanja osnovnih sredstev rodu, lahko rod
neposredno opravlja naslednje (dopolnilne) pridobitne dejavnosti:
- organizira taborjenja in aktivnosti v naravi za nečlane;
- daje v najem taborne prostore in opremo organizatorjem taborjenj in aktivnosti v naravi;
- organizira izobraževalne in športne dejavnosti ter dejavnosti za sprostitev;
- izdaja tiskano periodiko in posnete nosilce zvočnega in video zapisa s tematiko iz področja delovanja
rodu;
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- izvaja oglaševanje v lastnih medijih.
Neposredno v skladu z veljavno zakonodajo opravlja naslednjo (dopolnilno) pridobitno dejavnost:
- G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
- G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo,
- G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili,
- I55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča,
- I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov,
- I56.104 Začasni gostinski obrati,
- I56.300 Strežba pijač,
- J58.110 Izdajanje knjig,
- J58.130 Izdajanje časopisov,
- J58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- J58.190 Drugo založništvo,
- J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
- M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
- N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
- P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas ,
- S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
Vsi presežki prihodkov nad odhodki, ki izvirajo iz opravljanja pridobitne dejavnosti se namenijo za
izvajanje osnovne – nepridobitne dejavnosti rodu.

ČLANSTVO
8. člen
Vsakdo lahko postane član rodu in v rodu deluje pod pogoji, ki so določeni v teh pravilih.
Članstvo v rodu je osebno. Če se v rod včlani mladoleten posameznik do dopolnjenega 7. leta starosti
ali posameznik, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za
posameznike od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim
vstopom v rod podati pisno soglasje. Pristopna izjava vsebuje tudi soglasje, da lahko rod osebne
podatke člana uporablja za vzdrževanje svojih evidenc in interne raziskave. Rod je dolžan z zbranimi
podatki ravnati in jih obravnavati skladno z določili zakonodaje, ki ureja področje varovanja osebnih
podatkov.
Posameznik nastopi polnopravno članstvo v rodu po zaključenem trimesečnem pripravništvu, slovesno
podani prisegi, oddaji popolne izjave o pristopu vodstvu rodu in plačani članarini. Posameznik ima do
podane prisege status kandidata za članstvo in mu za obdobje pripravništva ni potrebno plačati
članarine.
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9. člen
Skupen naziv za posameznike – člane rodu, je TABORNIK/TABORNICA, mednarodni naziv je SCOUT.
Taborniki nosijo kroje z oznakami. Kroj, oznake in druge elemente zunanje podobe ZTS opredeljuje
ustrezen pravilnik ZTS.
Zaradi skupnih značilnosti posameznikov v določeni starosti se člani delijo v starostne veje skladno s
temeljnimi dokumenti ZTS.

10. člen
Dolžnosti članov rodu so, da:
- upoštevajo prisego, taborniške zakone oz. zakone MČ (tabornikov, ki spadajo v starostno vejo
medvedkov in čebelic),
- plačujejo članarino,
- sodelujejo pri izvajanju programa rodu, ki je usklajen s programom za mlade v ZTS,
- upoštevajo določila teh pravil, statuta in drugih aktov ZTS,
- smotrno uporabljajo sredstva in premoženje rodu ter da jih ne poškodujejo ali uničijo namenoma,
Pravice članov rodu so, da:
- sodelujejo pri obravnavanju in sprejemanju sklepov in stališč rodu in ZTS,
- podajo svoje mnenje in predloge,
- lahko volijo in so lahko izvoljeni v organe rodu in ZTS po dopolnjenem 15. letu starosti,
- so člani WOSM,
- lahko sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizirajo rod, ZTS in/ali WOSM ter organizacije, vključene v
WOSM,
- da lahko uporabljajo sredstva in premoženje rodu in ZTS ter koristijo ostale članske ugodnosti.
Častni člani so lahko redni člani ter druge fizične osebe s posebnimi zaslugami s področja taborništva.
Sprejem častnega člana opravi občni zbor na predlog rodove uprave.
Pravice častnih članov so:
- s predlogi in razpravami sodelovati v organih rodu,
- sodelovati v rodovih aktivnostih.
Dolžnosti častnih članov so:
- izpolnjevati sklepe organov rodu,
- sodelovati v aktivnostih rodu.
Podporni člani so fizične osebe, ki so le člani rodu in ne tudi ZTS. Njihove pravice so omejene na članstvo
v rodu. Članarino za te člane določi rodova uprava enkrat letno.

11. člen
Članstvo v rodu preneha:
- z izstopom, če član izstopi iz rodu s pisno izjavo, ki jo predloži rodovi upravi,
- s črtanjem, če član več kot eno leto ne plača članarine (rok za plačilo članarine, možne oprostitve in
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seznam oseb, ki se jih črta iz članstva, določi rodova uprava),
- z izključitvijo po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS, če član krši
taborniška načela, pravila rodu, statut ZTS, taborniške zakone ali
- s smrtjo.

ORGANIZIRANOST RODU
12. člen
Člani rodu se organizirajo po starosti in interesu v delovne enote, v katerih izvajajo program in
uresničujejo pravice in dolžnosti, določene s temi pravili.
Rod lahko ustanovi naslednje delovne-organizacijske enote, ki delujejo v skladu s temi pravili in nimajo
statusa pravne osebe:
- skupine,
- vode,
- družine,
- klube,
- čete.
Skupina, vod, družina, klub in četa imajo ime, ki praviloma izvira iz rastlinskega ali živalskega sveta, znak
ter prapor, ki morata biti v skladu s Pravilnikom o kroju oznakah in praporih v ZTS.

13. člen
Osnovna delovna enota so skupina, vod ali klub, ki praviloma vključujejo 6–8 članov enake starosti.
Vodi jo vodja skupine (vodnik z opravljenim vodniškim tečajem), ki ga imenuje in razreši rodova uprava.
Vodja skupin otrok, mlajših od 7 let, mora biti polnoletna oseba.
Načelnik kluba mora imeti opravljen tečaj za vodjo taborniške enote, oziroma mora biti vključen v
izobraževanje za pridobitev tega naziva. Izvoli in razreši ga občni zbor rodu.

14. člen
Družina je delovna enota, ki združuje dva ali več skupin ali vodov, skrbi za povezavo med vodi in izvaja
program organizacije za določeno starostno obdobje.
Uprava družine, ki jo sestavljajo vodniki, načelnik družine ter drugi izvoljeni funkcionarji, vodi delo
družine in je za svoje delo odgovorna upravi rodu in občnemu zboru rodu. Uprava družine rešuje spore
v okviru družine.
Načelnik družine operativno vodi delo družine, opravljen mora imeti tečaj za vodjo taborniške enote
oziroma mora biti vključen v izobraževanje za pridobitev tega naziva.

15. člen
Četa je posebna organizacijska enota, ki združuje delovne enote različnih vej.
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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 vodjo taborniške enote 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 predlaga uprava čete, izvoli in razreši pa občni zbor rodu.

16. člen
Organi rodu so:
- občni zbor,
- rodova uprava,
- rodov nadzorni odbor,
- rodova disciplinska komisija.

17. člen
Občni zbor (OZ) je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani rodu. Člane do dopolnjenega 15. leta starosti
v občnem zboru zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. Praviloma se sestane enkrat letno. Sklicuje ga
starešina rodu s pisnim osebnim vabilom, ki je lahko posredovano tudi z elektronsko pošto.
Občni zbor:
- sprejema in spreminja pravila rodu in rodove pravilnike,
- voli člane rodove uprave, rodovega nadzornega odbora in disciplinske komisije,
- odloča o višini članarine,
- sprejema letni program dela in letno poročilo o delu rodu,
- sprejema finančni načrt, finančno poročilo in zaključni račun,
- razpravlja o poročilih organov rodu in jih sprejema,
- odloča o pritožbah zoper sklepe uprav delovnih enot, rodove uprave, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
- odloča o načinu glasovanja,
- določa število članov rodove uprave,
- odloča o vključevanju rodu v ZTS,
- odloča o ustanovitvi čete,
- razpravlja in odloča o splošnih vprašanjih,
- odloča o drugih zadevah, če je tako določeno z rodovimi pravili ali z zakonom.
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov rodu. Sklepe sprejema z navadno večino
prisotnih.
V primeru, da se na občnem zboru odloča o:
- sprejemu in spremembah teh pravil,
- prenosu, nakupu ali prodaji nepremičnine,
- vpisu zastavne pravice na premični stvari,
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kreditu ali posojilu,
poroštvu,
leasingu,
najemu,
nakupu ali prodaji premične stvari, če znaša pogodbena ali ocenjena vrednost več kot 5.000 EUR,
zaposlitvi,
podjemu
podpisu druge pogodbe ali zaveze, ki bi imela za rod finančne ali druge posledice v višini več kot 5.000
EUR na leto,
- spojitvi z drugimi društvi in pripojitvi k drugemu društvu,
- izstopu iz ZTS,
- prenehanju rodu ali
- ustanovitvi, vključitvi ali izstopu iz zveze društev na mestnem, državnem ali mednarodnem nivoju, pa
bi to lahko imelo večje finančne in materialne posledice ali druge posledice za izvajanje dejavnosti
rodu,
so odločitve veljavno sprejete, če je zanje glasovalo več kot polovica vseh članov rodu.
-

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku 30 minut je občni zbor sklepčen,
če je navzočih vsaj 15 članov.
Delo občnega zbora otvori in vodi starešina rodu, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva,
zapisnikarja ter dveh polnoletnih overiteljev zapisnika.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega predsedstva
in oba overitelja zapisnika.
Na zahtevo vsaj tretjine članov rodu, na zahtevo rodove uprave ali nadzornega odbora ali na pobudo
izvršnega odbora ZTS, lahko pa tudi na lastno pobudo starešina rodu skliče izredni 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) izrednega zbora, skliče izredni občni zbor rodova uprava.
Izredni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

18. člen
Rodova uprava (RU) vodi delo rodu med dvema občnima zboroma, za svoje delo odgovarja občnemu
zboru in vodstvu območne organizacije ZTS.
Člani RU so starešina rodu, načelnik rodu, rodov tajnik, rodov blagajnik, rodov gospodar, rodov
propagandist in največ trije drugi člani rodove uprave, ki jih izvoli občni zbor ter po svoji funkciji
načelniki družin, klubov in načelniki ter starešine čet.
Rodova uprava opravlja naslednje naloge:
- za občni zbor pripravlja poročila in predloge,
- pripravlja in sestavlja predlog finančnega in materialnega načrta in poročila ter zaključnega računa,
- obravnava in potrjuje letni program akcij,
- vodi evidenco članov,
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-

imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,
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,
občnemu zboru predlaga spremembe in dopolnitve pravila rodu,
obravnava in odloča o nabavi in prodaji premičnega premoženja v vrednosti od 2.500 EUR do največ
5.000 EUR,
odloča o sklenitvi pogodb o zaposlitvi ali zavez, ki bi imele za rod finančne ali druge posledice najmanj
v višini več kot 2.500 EUR in manj kot 5.000 EUR na leto,
upravlja s premoženjem rodu,
izvaja sklepe občnega zbora,
predlaga in imenuje predstavnike v organe Zveze tabornikov Slovenije, Okrajne zveze tabornikov
občine Maribor in druge zveze, organizacije in skupnosti,
odloča o predlogih za priznanja in nagrade članom in tretjim osebam,
odloča o predlogih za podelitev naziva častni član rodu,
določa cenike za izvajanje tržne dejavnosti,
obravnava, sprejema in odloča o vseh drugih zadevah, ki se tičejo delovanja ali poslovanja rodu, če
ni s pravili ali drugim predpisom določen drug organ.

Rodova uprava sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica vseh članov. Sklepe sprejema z
navadno večino. V primeru izpraznjenih mest lahko rodova uprava kooptira v svoj sestav največ tretjino
novih članov razen starešine in načelnika rodu, ki ju lahko zamenja občni zbor.
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,
- sklicuje občni zbor,
- sodeluje s starši članov in prijatelji organizacije,
- za svoje delo je odgovoren rodovemu občnemu zboru,
- je odgovoren za zakonitost poslovanja rodu.
Starešina rodu mora pred:
- sklenitvijo pogodbe o nakupu ali prodaji premične stvari, če znaša pogodbena ali ocenjena vrednost
več kot 2.500 EUR in manj kot 5.000 EUR
- ali druge pogodbe ali zaveze, ki bi imela za rod finančne ali druge posledice najmanj v višini več kot
2.500 EUR in manj kot 5.000 EUR na leto
pridobiti soglasje rodove uprave.
Starešina rodu mora pred sklenitvijo pogodbe o:
- prenosu, nakupu ali prodaji nepremičnine,
- vpisu zastavne pravice na premični stvari,
- kreditu ali posojilu,
- poroštvu,
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leasingu,
najemu,
nakupu ali prodaji premične stvari, če znaša pogodbena ali ocenjena vrednost več kot 5.000 EUR,
zaposlitvi,
podjemu
ali druge pogodbe ali zaveze, ki bi imela za klub finančne ali druge posledice najmanj v višini 5.000
EUR na leto
pridobiti soglasje občnega zbora.
-

Izvajanje vzgojnega programa rodu vodi načelnik rodu. Opravljen mora imeti tečaj za vodjo taborniške
enote.
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. Starešina rodu lahko prepove ali
prekine izvajanje katerekoli aktivnosti v rodu, če presodi, da je z njo ogrožena varnost ljudi ali
premoženje.

19. člen
Rodov nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki z glasovanjem izberejo enega izmed njih, da postane
predsednik. Rodov nadzorni odbor stalno spremlja delo rodu, nadzoruje gospodarsko in finančno
poslovanje ter o svojih ugotovitvah poroča občnemu zboru.
Pristojnosti nadzornega odbora so zlasti:
- notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem rodu ter dajanje mnenja k letnemu
poročilu,
- nadzor nad zakonitostjo dela rodu,
- izdajanje mnenj, priporočil in poročil o ugotovitvah rodovi upravi, občnemu zboru rodu in drugim
pristojnim organom.
Sklepi rodovega nadzornega odbora so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

20. člen
Rodovo disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki z glasovanjem izberejo enega izmed njih, da
postane predsednik.
Rodova disciplinska komisija obravnava in odloča o disciplinskih prekrških in o sporih med člani rodu.
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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 Pravilnik o disciplinskem postopku ZTS.
O svojih ugotovitvah in sklepih poroča občnemu zboru.
Sklepi rodove disciplinske komisije so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

21. člen
Mandat vseh članov rodove uprave, nadzornega odbora in disciplinske komisije rodu traja eno leto, z
možnostjo ponovne izvolitve. Člani teh organov so odgovorni rodovemu občnemu zboru.

FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE
22. člen
Rod razpolaga s finančnimi sredstvi v okviru sprejetega finančnega načrta.
Dohodki rodu so:
- članarine,
- dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- dotacije,
- subvencije in pomoči,
- sponzorska sredstva,
- javna sredstva,
- sofinanciranje skupnih akcij,
- drugi dohodki in prispevki.

23. člen
Finančno in materialno poslovanje rodu se vodi po Pravilniku o finančno materialnem poslovanju rodu,
ki mora biti v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva in z veljavnimi predpisi.
Rod mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju
določi s temeljnim ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za
društva.
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najvišji organ rodu, mora prikazovati resnično stanje
o premoženju in poslovanju rodu ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda
za društva.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih rod
prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega in materialnega načrta rodu je starešina rodu. Finančno in
materialno poslovanje rodu vodi blagajnik. Člani rodu imajo možnost vpogleda v finančno-materialno
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poslovanje.
Finančne in materialne listine podpisujeta starešina rodu in blagajnik.

24. 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 smislu
dobrega gospodarja in v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju rodu.
Vsaka delitev materialnega premoženja ali finančnih sredstev med člane rodu je nična.

KONČNE DOLOČBE
25. člen
Rod preneha delovati, če to sklene več kot polovica vseh članov na občnem zboru oziroma po samem
zakonu.
Ob prenehanju rodu preide njegovo premoženje na taborniški rod (ustanovljen na podlagi zakona o
društvih), ki prevzame večino članov, sicer preide premoženje rodu na ZTS. Proračunska sredstva se
vrne proračunu.

26. člen
Ta pravila je sprejel občni zbor Rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška dne
in pričnejo veljati, ko jih
potrdi Upravna enota Maribor. S tem prenehajo veljati dosedanja pravila rodu sprejeta dne 14. 3. 1997.
Maribor,
Tajnik rodu:

Starešina rodu:

Borut Cerkvenič

Martin Unuk

Ta pravila so v skladu s Statutom in pravilniki ZTS.

Ljubljana,

Tajnik ZTS:
Urška Bratkovič
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