Na podlagi 33. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS – 60/95, 89/99, 49/98 – odločba Ustavnega
sodišča) je 23. (izredna) skupščina dne 19.11.2005 sprejela, 31. skupščina Zveze tabornikov
Slovenije pa dne 15.3.2013 dopolnila naslednji

STATUT ZVEZE TABORNIKOV SLOVENIJE, NACIONALNE SKAVTSKE
ORGANIZACIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v
skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. ZTS je prostovoljna,
nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, odprta vsem, ne
glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. ZTS zaradi uresničevanja skupnih interesov
povezuje društva tabornikov – rodove v Sloveniji.
2. člen
ZTS je kot nacionalna skavtska organizacija polnopravna članica Svetovne organizacije
skavtskega gibanja – WOSM.
3. člen
ZTS deluje na območju Republike Slovenije. Sedež ZTS je v Ljubljani, na Parmovi 33.
4. člen.
ZTS je pravna oseba zasebnega prava. Predstavlja in zastopa jo starešina ZTS.
5. člen
Delo ZTS in njenih organov je javno. Skupščina in drugi organi ZTS zagotavljajo javnost dela,
tako da:


rodovi in območne organizacije ZTS obravnavajo gradiva in predloge stališč in sklepov za
seje skupščine ZTS;



omogočajo spremljanje svojega dela preko zapisnikov sej organov, revije Tabor in drugih
medijev - v ta namen sodelujejo z njihovimi predstavniki, jim dajejo na razpolago
informativno, dokumentarno in drugo gradivo ter jih vabijo na svoje seje;



omogočajo navzočnost na sejah organov ZTS vsem, ki jih zanima delovanje ZTS.

Javnost delovanja ZTS in njenih organov se lahko izjemoma omeji. Za zagotavljanje javnosti
delovanja ZTS in njenih organov je odgovoren starešina ZTS.
6. člen
Znak ZTS je sestavljen iz treh smrek v obliki Triglava v modri barvi, šotora v beli barvi, ognja
v rdeči in rumeni barvi ter rjavih polen. Znak ZTS je zaščiten kot blagovna in storitvena
znamka. Znak ZTS se praviloma uporablja skupaj z znakom WOSM.
ZTS ima svoj pečat, ki je okrogel, v sredini je znak ZTS, okrog njega pa je napis ZVEZA
TABORNIKOV SLOVENIJE in sedež Ljubljana.

II. POSLANSTVO, TEMELJNA NAČELA, METODA, PRISEGA IN ZAKONI
7. člen
Poslanstvo skavtskega gibanja 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 dokumentu Izjava o vzgoji v ZTS.
8. člen
Temeljna načela, na katerih je zasnovano skavtsko gibanje, so:


dolžnost za duhovni razvoj – privrženost načelom duhovnosti, lojalnost veri, ki jih izraža,
in sprejemanje dolžnosti, ki iz tega izhajajo;



dolžnost do drugih
privrženost svoji domovini ob širitvi miru, razumevanja in
sodelovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni ter sodelovanje v družbenem razvoju
ob priznavanju in spoštovanju dostojanstva sočloveka ter celovitosti narave;



dolžnost do sebe – odgovornost za svoj osebnostni razvoj.

9. člen
Skavtska metoda je sistem stopnjevanega samoizobraževanja, ki ga sestavljajo naslednji
elementi:


prisega in zakoni,



učenje skozi delo,



članstvo v majhnih skupinah, ki vključuje stopnjujoče odkrivanje in sprejemanje
odgovornosti, učenje samoobvladovanja, usmerjeno v razvoj značaja in pridobivanje
znanja, samozaupanja, pripadnosti in sposobnosti za sodelovanje ter vodenje,



stopnjevani in stimulativni programi različnih aktivnosti, ki temeljijo na interesih
udeležencev, vključno z igrami, uporabnimi spretnostmi in služenjem skupnosti,



odkrivanje, spoznavanje, spoštovanje in zaščita narave,



simbolni okvir,



podpora odraslih.

10. člen
Geslo ZTS je »Z naravo k boljšemu človeku.«
Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.«
Taborniški pozdrav je ob srečanju »Zdravo.«, ob slovesu pa »Srečno.«
Himna ZTS je pesem »Dviga plamen se iz ognja.«
11. člen
Taborniška prisega se glasi:
»Pri svoji časti obljubljam,
da bom zvest domovini,
da bom sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal
in živel v skladu s taborniškimi zakoni.«
12. člen
Zakoni medvedkov in čebelic:
Medvedki in čebelice spoštujejo ljudi in naravo.
Medvedki in čebelice so dobri prijatelji.
Medvedki in čebelice so prizadevni taborniki.
Taborniški zakoni:
1.

Tabornik je zanesljiv.
Z dejanji si pridobi zaupanje. Na njegovo 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 n 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 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.
13. člen
Skupen naziv za posameznike - člane rodov, je TABORNIK/TABORNICA, mednarodni naziv je
Scout. Taborniki nosijo kroje z oznakami. Kroj, oznake in druge elemente zunanje podobe ZTS
opredeljuje ustrezen pravilnik.
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. leta



gozdovniki in gozdovnice (GG)

od 11. do vključno 15. leta



popotniki in popotnice (PP)

od 16. do vključno 20. leta



raziskovalci in raziskovalke(RR)

od 21. do vključno 27. leta



grče (GR)

starejši od 27 let

ZTS razvija delo z mlajšimi od 6 let, ki se imenujejo murni (M).
Pripadnost starostni veji se določa na podlagi starosti članov, ki jo ti dopolnijo v koledarskem
letu.

III. NALOGE IN DEJAVNOST ZTS
15. člen
Zaradi zagotavljanja enotnosti delovanja taborniške organizacije so naloge ZTS predvsem:


podpora izvajanju programa za mlade (na vseh nivojih organiziranosti ZTS), ki temelji na
dogovorjenih in sprejetih vzgojnih ciljih (npr. organiziranje aktivnosti v naravi
taborjenja, zimovanja, izleti, pohodi, bivakiranja in drugo - in aktivnosti, povezanih z
varstvom okolja);



usposabljanje in podpora vodstvenim strukturam v ZTS (npr. organiziranje tečajev za
vzgojo in izobraževanje taborniških vodij, ki jih rodovi in ZTS potrebujejo za delo);



organiziranje športnih, kulturnih in zabavnih aktivnosti;



predstavljanje skavtskega gibanja v širši družbeni skupnosti
promocijskih aktivnosti za popularizacijo skavtskega gibanja);



informiranje članstva o aktivnostih in dogodkih, pomembnih za delovanje ZTS v njenih
posameznih segmentih ali kot celote (npr. izdajanje revije Tabor in drugih publikacij);



zagotavljanje literature, oznak in opreme, ki je potrebna za izvajanje programa ZTS;

(npr.

organiziranje



sodelovanje na vzgojno-izobraževalnih in drugih aktivnostih, ki jih organizirajo druge
organizacije;



sodelovanje z drugimi organizacijami, ki delujejo s podobnim namenom, kot je opredeljen
v 7. členu tega statuta;



sodelovanje z ustreznimi državnimi organi in institucijami.

16. člen
Za zagotavljanje namena in nalog ZTS lahko ta neposredno opravlja naslednje 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 dejavnosti, športne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev;



izdaja knjige, revije, periodiko in posnete nosilce zvočnega in video zapisa s tematiko s
področja delovanja ZTS;



izvaja oglaševanje v reviji Tabor in drugih lastnih medijih;



prodaja literaturo, taborniško in drugo opremo v Zadrugi ZTS.

IV. ČLANSTVO
17. člen
Člani ZTS so društva tabornikov – rodovi (v nadaljevanju rod), ki so se zaradi skupnih
interesov odločili prostovoljno vključiti v ZTS in ki izpolnjujejo pogoje za članstvo.
Posamezniki so vključeni in delujejo v taborniški organizaciji kot člani rodov.
18. člen
Vsak rod, član ZTS, mora med trajanjem članstva v ZTS izpolnjevati naslednje minimalne
pogoje:
a)

pred sprejemom v ZTS mora biti registriran po določilih Zakona o društvih;

b)

pravila in organiziranost rodu morajo biti skladna z Enotnimi načeli organiziranosti društev
tabornikov – rodov, kar ugotavlja Izvršni odbor ZTS (v nadaljevanju IO ZTS);

c)

imeti mora vsaj 30 tabornikov;

d)

delovati mora po programu, skladnem z namenom, načeli in metodo skavtskega gibanja;

e)

imeti mora vzpostavljen vodov sistem;

f)

imeti mora usposobljene vodnike z opravljenim vodniškim tečajem in vodstvo za normalno
delovanje;

g)

načelnik rodu mora imeti opravljeno izobraževanje za vodjo taborniške enote ali pa je v
procesu izobraževanja za ta naziv;

h)

samostojno ali v sodelovanju z drugim rodom mora za svoje člane organizirati letno
taborjenje, ki je skladno z določili Pravilnika o taborjenjih enot ZTS;

i)

najkasneje do 31. decembra mora sporočiti podatke o članstvu in plačati članarino za
naslednje leto;

j)

načelnik ali starešina rodu se morata udeleževati sej in posvetov, ki jih sklicuje območna
organizacija ZTS (v nadaljevanju OO ZTS) ali ZTS.

Rod, ki je kandidat za članstvo v ZTS, lahko zaprosi za sprejem v ZTS potem, ko izpolnjuje
pogoje od a) do g) iz prvega odstavka tega člena. K vlogi za sprejem v ZTS predloži zapisnik
ustanovnega ali občnega zbora, iz katerega je razviden sklep, da se namerava včlaniti v ZTS.
19. člen
Pravice članov so:
a)

da sodelujejo pri obravnavanju in sprejemanju sklepov in stališč ZTS;

b)

da podajo svoje mnenje in predloge;

c)

da njihovi predstavniki lahko volijo in so lahko izvoljeni v organe ZTS;

d)

da lahko v svojem imenu uporabljajo naziv organizacije, njeno zunanjo podobo, znak ZTS
in znak WOSM;

e)

da lahko sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizirata ZTS in/ali WOSM ter organizacije,
vključene v WOSM;

f)

da lahko uporabljajo sredstva in premoženje organizacije ter ostale članske ugodnosti.

20. člen
Dolžnosti članov so:
a)

da izpolnjujejo minimalne pogoje za članstvo, določene v 18. členu tega statuta;

b)

da se ravnajo v skladu z namenom ZTS in temeljnimi načeli skavtskega gibanja, drugimi
določili tega statuta, pravilniki ZTS ter sklepi in usmeritvami, sprejetimi na skupščini ZTS;

c)

da svoje delovanje usmerijo v kakovostno izvajanje programa za mlade in doseganje
vzgojnih ciljev;

d)

da zagotavljajo vzgojo in izobraževanje kadrov, kar omogoča nemoteno delovanje rodu;

e)

da redno, v dogovorjeni višini in v predpisanih rokih, plačujejo članarino;

f)

da pred včlanitvijo rodu v druge organizacije za to pridobijo soglasje IO ZTS;

g)

da aktivno sodelujejo v delu OO ZTS in ZTS;

h)

da prenesejo na svoje člane pravice, ki se smiselno prenašajo na posameznika in jim jih
zagotavlja ZTS, zlasti pa:
 da so člani svetovnega skavtskega gibanja,
 da uporabljajo naziv organizacije, njeno zunanjo podobo ter oznake ZTS in WOSM,
 da lahko sodelujejo v aktivnostih ZTS in WOSM oziroma drugih organizacij, vključenih v
WOSM,
 da lahko uporabljajo sredstva in premoženje ZTS ter ostale članske ugodnosti.

21. člen
Članstvo v ZTS preneha:
a)

z izstopom: rod lahko izstopi iz ZTS s pisno izjavo, ki jo predloži IO ZTS;

b)

s črtanjem: rod je črtan, če skupščina ZTS ob preverjanju pogojev iz 18. člena tega
statuta ugotovi, da jih rod dve leti zapored ne izpolnjuje;

c)

z izključitvijo: rod, ki krši taborniška načela, statut in pravilnike, je lahko izključen po
postopku, ki ga opredeljuje pravilnik o disciplinskem postopku;

d)

po samem zakonu.

22. člen
Izpolnjevanje pogojev za članstvo praviloma ugotavlja načelnik OO ZTS, v katero rod sodi
glede na sedež delovanja.
Izpolnjevanje pogojev za članstvo se ugotavlja z obiski rodov enkrat letno pri vseh rodovih v
OO ZTS. Obiski rodov se praviloma opravijo do konca meseca novembra. Če OO ZTS nima
izvoljenega vodstva ali vodstvo ne deluje, obiske rodov opravi načelnik ZTS ali, po njegovem
pooblastilu, član IO ZTS oziroma načelnik sosednje OO ZTS.
Načelnik ZTS na podlagi mnenja OO ZTS, poročil z obiskov in drugih ugotovitev pripravi
predlog za članstvo v ZTS (registracija rodov), katerega mora IO ZTS obravnavati najkasneje
do konca meseca marca.

V. ORGANIZIRANOST – DRŽAVNI NIVO
23. člen
Organi ZTS so:


skupščina ZTS,



izvršni odbor ZTS,



nadzorni odbor ZTS,



častno razsodišče ZTS.

24. člen
Skupščina ZTS je najvišji organ ZTS, ki se sestaja enkrat letno (programska skupščina) in
sicer najkasneje do konca meseca marca. V skladu s 57. in 58. členom tega statuta je vsaka tri
leta skupščina ZTS sklicana tudi z namenom izvoliti organe ZTS.
Člani skupščine ZTS so:


starešina ZTS,



starešine in načelniki registriranih rodov ali največ dva pooblaščena predstavnika takšnega
rodu,



starešine in načelniki OO ZTS,



člani IO ZTS in pomočniki načelnika programa za mlade v ZTS,



člani nadzornega odbora ZTS in člani častnega razsodišča ZTS.

25. člen
Skupščina ZTS je sklepčna, če je navzoča več kot polovica njenih članov iz najmanj polovice
vseh rodov, pri čemer morajo ti rodovi izhajati iz vsaj dveh tretjin vseh OO ZTS. Število rodov
se ugotavlja na podlagi evidence registriranih rodov v letu pred skupščino.
26. člen
Če skupščina ZTS ni sklepčna, se njen sklic prestavi za 30 minut. Po preteku 30 minut je
skupščina ZTS sklepčna, če je navzočih vsaj ena tretjina vseh članov skupščine ZTS, vendar ne
more odločati o sprejemu ali spremembah statuta ZTS, sklepati o prenehanju delovanja ZTS,
sklepati o poslovanju s premoženjem ZTS višjim od 10.000,00 EUR, izvajati volitev.
27. člen
Osebna pisna vabila skupaj z gradivom za sejo skupščine ZTS morajo biti poslana članom
skupščine ZTS vsaj 30 dni pred sejo.
28. člen
Skupščina ZTS sprejema sklepe z navadno večino navzočih članov, razen če ni s tem statutom
drugače določeno.
Volilno pravico na skupščini ZTS imajo samo predstavniki rodov iz druge alineje drugega
odstavka 24. člena.
Organi skupščine ZTS so predsednik skupščine in dva člana delovnega predsedstva, zapisnikar,
dva overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija in po potrebi tudi druge komisije. Organe
skupščine predlaga v izvolitev starešina ZTS. O delu skupščine ZTS se piše zapisnik.
29. člen
Izredno skupščino ZTS mora starešina ZTS sklicati na zahtevo IO ZTS ali nadzornega odbora
ZTS ali vsaj ene tretjine registriranih rodov, lahko pa tudi na lastno pobudo. Izredna skupščina
ZTS odloča samo o zadevah, zaradi katerih je bila sklicana.
30. člen
Naloge skupščine ZTS so, da:
a)

dopolnjuje, spreminja in sprejema poslovnik o delu skupščine ZTS in dnevni red;

b)

voli člane organov skupščine;

c)

voli in razrešuje starešino ZTS, člane IO ZTS, člane nadzornega odbora ZTS, člane
častnega razsodišča ZTS;

d)

sprejema strategijo razvoja ZTS;

e)

sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ZTS, skladno z določilom 63. člena tega statuta;

f)

sklepa o prenehanju delovanja ZTS, skladno z določilom 60. člena tega statuta;

g)

sprejema program dela ZTS;

h)

odloča o članstvu ZTS v domačih in tujih organizacijah;

i)

razpravlja in odloča o poročilih članov IO ZTS, nadzornega odbora ZTS, častnega
razsodišča ZTS;

j)

razpravlja in odloča o materialnem in finančnem poslovanju ZTS, sprejema letni finančni
načrt in potrjuje poročilo o poslovanju;

k)

sklepa o prometu z nepremičninami v lasti ZTS in o njihovih obremenitvah;

l)

sklepa o nakupu in prodaji osnovnih sredstev ali o sprejemanju drugih finančnih
obveznosti v vrednosti nad 10.000 EUR;

m) imenuje člane upravnega in nadzornega odbora Skavtske fundacije
n)

sprejema, dopolnjuje in spreminja pravilnike ZTS;

o)

odloča o pritožbah zoper sklepe organov ZTS;

p)

določa višino letne članarine;

q)

podeljuje priznanja in odlikovanja ZTS;

r)

odloča o sprejemu novih rodov v članstvo ZTS, o črtanju in izključitvi rodov;

s)

ustanavlja in ukinja OO ZTS;

t)

odloča o ostalih zadevah s področja delovanja ZTS.

31. člen
Izvršni odbor ZTS je izvršilni organ ZTS in vodi delo ZTS v skladu s politiko, strategijo,
programom in drugimi usmeritvami, sprejetimi na skupščini ZTS. Sestavljajo ga: načelnik ZTS,
načelnik programa za mlade v ZTS, načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v
ZTS, načelnik za mednarodno dejavnost ZTS, načelnik za odnose ZTS z javnostmi in zakladnik
ZTS.
Starešina ZTS sodeluje na sejah IO ZTS brez glasovalne pravice. Starešina ZTS ima pravico
odložiti izvrševanje katerega koli sklepa IO ZTS do potrditve na seji skupščine ZTS. V tem
primeru starešina ZTS skliče izredno sejo skupščine ZTS, ki se mora sestati najkasneje v roku
60 dni od sprejetja odločitve o zadržanju sklepa.
V delu IO ZTS brez glasovalne pravice sodelujejo tudi svetovalci načelnika ZTS in pomočniki
načelnika programa za mlade v ZTS. Na seje IO ZTS so vabljeni tudi člani nadzornega odbora
ZTS. IO ZTS se sestaja praviloma mesečno, vsaj desetkrat letno, sklicuje ga načelnik ZTS.
Člani IO ZTS za svoje delo odgovarjajo skupščini ZTS.
32. člen
Naloge IO ZTS so, da:
a)

imenuje stalne in občasne komisije in druga delovna telesa ter usklajuje njihovo
delovanje;

b)

zagotavlja razvoj in izvajanje programa duhovnosti v ZTS;

c)

ugotavlja skladnost pravil rodov z Enotnimi načeli organiziranosti društev tabornikov –
rodov;

d)

na predlog načelnika ZTS imenuje do tri svetovalce načelnika ZTS;

e)

na predlog načelnika programa za mlade v ZTS imenuje njegove pomočnike za delo s
posamezno vejo;

f)

na predlog načelnika za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS imenuje vodje
šol in tečajev, imenuje posameznike v naziv za vodjo taborniške enote, pomočnika
trenerja in trenerja;

g)

pripravlja predloge pravilnikov in drugih splošnih aktov ZTS in pomaga rodovom na tem
področju;

h)

na predlog načelnika ZTS potrjuje registracijo rodov;

i)

pripravlja predlog finančnega načrta ZTS in zagotavlja, da je finančno in materialno
poslovanje ZTS v skladu z veljavnimi predpisi in pravilnikom o finančnem in materialnem
poslovanju ZTS;

j)

usmerja delo Gozdne šole in zagotavljanje literature, oznak in opreme, ki jih ZTS
potrebuje za svoje delovanje;

k)

izbira tajnika ZTS in ostale zaposlene v strokovni službi ZTS ter sklepa z njimi pogodbe o
zaposlitvi;

l)

na predlog načelnika za odnose ZTS z javnostmi imenuje uredniške odbore in odgovorne
urednike medijev, ki jih izdaja ZTS, ter potrjuje oziroma usmerja uredniško politiko;

m) podpira in vzpodbuja delovanje OO ZTS;
n)

sklepa o izdaji publikacij in na predlog načelnika za odnose ZTS z javnostmi imenuje
recenzente za posamezne publikacije;

o)

zagotavlja sodelovanje z državnimi organi, drugimi organizacijami in drugimi;

p)

opravlja druge naloge na podlagi tega statuta in sklepov skupščine ZTS.

33. člen
Starešina ZTS opravlja naslednje naloge:


predstavlja in zastopa ZTS in podpisuje pogodbe (razen pogodb o zaposlitvi) v imenu in za
račun ZTS;



določa predlog dnevnega reda skupščine ZTS;



sklicuje skupščino ZTS in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva;



spremlja delo IO ZTS in opravlja druge naloge na podlagi statuta ZTS in drugih splošnih
aktov ZTS ter sklepov skupščine ZTS.

Starešina ZTS je za svoje delo odgovoren skupščini ZTS.
Starešina ZTS lahko, kot svoje posvetovalno telo, ustanovi Svet starešin ZTS, ki ga sestavljajo
starešine OO ZTS, v njegovem delu pa sodelujeta tudi načelnik ZTS in zakladnik ZTS. Svet
starešin ZTS sklicuje in vodi starešina ZTS.
Če starešina ZTS odstopi ali ni zmožen opravljati svojih nalog, določenih v tem statutu, mora
IO ZTS v roku 60 dni od dneva, ko se je izvedelo za takšno dejstvo, sklicati izredno sejo
skupščine ZTS, z namenom izvoliti starešino ZTS.
34. člen
Skupščina ZTS lahko imenuje častnega predsednika ZTS. Častni predsednik ZTS je lahko
brez glasovalne pravice navzoč na sejah organov ZTS.
35. člen
Načelnik ZTS opravlja naslednje naloge:
a)

usklajuje izvajanje na skupščini ZTS sprejetih smernic organizacije in sprejetega programa
dela;

b)

vodi seje IO ZTS in usklajuje dejavnosti njegovih članov;

c)

je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta ZTS; posamezne naloge za izvrševanje
finančnega načrta ZTS lahko s pisnim pooblastilom prenese na tajnika ZTS;

d)

daje predhodno soglasje h kandidatom za načelnika OO ZTS in ima pravico podati predlog
za njegovo razrešitev;

e)

imenuje delegirane načelnike rodov;

f)

predlaga IO ZTS imenovanje svojih svetovalcev;

g)

predlaga IO ZTS ustanovitev komisij in delovnih teles;

h)

predlaga IO ZTS registracijo rodov;

i)

spremlja in usklajuje delo OO ZTS, vzdržuje z njimi stalne stike in se posvetuje z njimi o
zadevah, ki so pomembne za delovanje ZTS;

j)

spremlja in usklajuje delo načelnikov OO ZTS, ter jih kot svoje strokovno posvetovalno
telo (kolegij načelnika ZTS) sklicuje najmanj štirikrat na leto;

k)

nadzira delo tajnika ZTS in strokovne službe ZTS ter podpisuje pogodbe o zaposlitvi;

l)

usklajuje sodelovanje z državnimi organi;

m) v odsotnosti starešine ZTS vodi seje skupščine ZTS do izvolitve delovnega predsedstva;
n)

opravlja druge naloge na podlagi statuta ZTS in drugih splošnih aktov ZTS ter sklepov
skupščine ZTS;

o)

svojem delu in o delu IO ZTS poroča skupščini ZTS.

Če načelnik ZTS odstopi ali ni zmožen opravljati svojih nalog, določenih v tem statutu, mora
starešina ZTS v roku 60 dni od dneva, ko je izvedel za takšno dejstvo, sklicati izredno
skupščino ZTS, z namenom izvolitve načelnika ZTS.
36. člen
Načelnik programa za mlade v ZTS opravlja naslednje naloge:
a)

usklajuje in nadzira delo pomočnikov načelnika programa za mlade v ZTS;

b)

organizira in vodi akcije s področja programa za mlade na državnem nivoju;

c)

predlaga IO ZTS imenovanje svojih pomočnikov za delo s posamezno vejo in članov
programskih komisij ter drugih delovnih skupin;

d)

s svojimi pomočniki določa cilje in aktivnosti programskih komisij ter spremlja in usklajuje
delo programskih komisij;

e)

sodeluje z načelnikom ZTS in ostalimi člani IO ZTS;

f)

sodeluje v delu kolegija načelnika ZTS;

g)

opravlja druge naloge na podlagi statuta ZTS, sklepov skupščine ZTS in sklepov IO ZTS;

h)

svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

37. člen
Pomočniki načelnika programa za mlade v ZTS so pomočniki načelnika programa za
mlade v ZTS za delo s posamezno vejo iz 14. člena tega statuta. Pomočniki načelnika
programa za mlade v ZTS vodijo komisije ZTS za programe posameznih starostnih vej
(programske komisije). Za svoje delo so odgovorni načelniku programa za mlade v ZTS.
38. člen
Načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS:
a)

oblikuje in vodi sistem delovanja odraslih v ZTS;

b)

organizira vzgojo in izobraževanje kadrov v ZTS;

c)

oblikuje in vodi sistem razvoja kadrov v ZTS;

d)

oblikuje sistem vzgoje vodnikov v ZTS in spremlja njegovo izvajanje;

e)

določa naloge in vodi komisijo za delovanje odraslih v ZTS;

f)

IO ZTS predlaga imenovanje vodje in članov komisije za vzgojo in izobraževanje kadrov;
imenovanje vodij šol in tečajev; imenovanje posameznikov v naziv za vodjo taborniške
enote, pomočnika trenerja in trenerja ter druge sklepe v zvezi z vzgojo in izobraževanjem
odraslih;

g)

določa naloge in zagotavlja delovanje komisije za vzgojo in izobraževanje kadrov, določa
bnaloge vodstev šol in tečajev ter usklajuje in nadzoruje njihovo delo;

h)

sodeluje s člani IO ZTS;

i)

opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS, IO ZTS ter statuta ZTS;

j)

svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

39. člen
Načelnik za mednarodno dejavnost ZTS:
a)

organizira in vodi mednarodno dejavnost ZTS;

b)

organizira in usklajuje sodelovanje ZTS s skavtskimi in drugimi organizacijami doma in v
tujini;

c)

je odgovoren za razvoj mednarodne dejavnosti kot sestavnega dela programa za mlade v
ZTS;

d)

usklajuje mednarodno sodelovanje rodov;

e)

predlaga IO ZTS imenovanje članov komisije za mednarodno dejavnost, letni program
mednarodnih aktivnosti in druge sklepe v zvezi s sodelovanjem pri mednarodnih
aktivnostih;

f)

določa naloge komisije za mednarodno dejavnost in vodi delo komisije, spremlja in
usklajuje delo članov komisije;

g)

sodeluje s člani IO ZTS v zvezi z mednarodno dejavnostjo ZTS;

h)

opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS in IO ZTS ter statuta ZTS;

i)

svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

40. člen
Načelnik za odnose ZTS z javnostmi:
a)

organizira in vodi propagandno in informativno dejavnost ZTS, vključno z revijo Tabor in
drugimi mediji, ki jih izdaja ZTS;

b)

sodeluje z člani IO ZTS;

c)

predlaga IO ZTS imenovanje članov komisije za odnose z javnostmi, uredniške odbore in
urednike medijev, ki jih izdaja ZTS, ter recenzente za posamezne publikacije;

d)

predlaga IO ZTS letni program aktivnosti in druge sklepe v zvezi z izvajanjem nalog na
tem področju;

e)

določa naloge komisije za odnose z javnostmi in vodi njeno delo, spremlja in usklajuje delo
članov komisije;

f)

opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS in IO ZTS ter statuta ZTS;

g)

svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

41. člen
Zakladnik ZTS:
a)

organizira in vodi finančno materialno poslovanje ZTS;

b)

organizira pridobivanje finančnih sredstev preko javnih razpisov ter sponzorskih in
donatorskih pogodb;

c)

zagotavlja zakonitost poslovanja na finančno materialnem področju;

d)

zagotavlja racionalno upravljanje s finančnimi sredstvi;

e)

v sodelovanju s člani IO ZTS pripravlja letni finančni načrt, z njimi sodeluje pri pripravi
posameznih projektov;

f)

predlaga IO ZTS imenovanje članov komisije za finančno materialne zadeve ter gospodarja
ZTS;

g)

določa naloge komisije za finančno materialne zadeve in vodi njeno delo, spremlja in
usklajuje delo članov komiisje;

h)

daje soglasje k finančnim poročilom, ki jih pripravlja strokovna služba ZTS;

i)

usklajuje sodelovanje med ZTS in Skavtsko fundacijo;

j)

opravlja druge naloge na podlagi sklepov skupščine ZTS;

k)

svojem delu poroča IO ZTS in skupščini ZTS.

42. člen
Načelnik ZTS in načelnik programa za mlade v ZTS ter pomočniki načelnika programa za mlade
v ZTS morajo ob izvolitvi oziroma imenovanju imeti zaključeno izobraževanje za vodjo
taborniške enote. Načelnik za vzgojo in izobraževanje ter delo z odraslimi v ZTS mora imeti
zaključeno izobraževanje za pomočnika trenerja. Za načelnike, ki pokrivajo druga področja
dela v IO ZTS je zaželeno, da imajo ustrezno strokovno usposobljenost s svojega področja
dela.
43. člen
Gospodar ZTS je odgovoren za gospodarno in ustrezno ravnanje z materialnimi sredstvi ZTS.
Gospodar ZTS ima naslednje naloge:


pripravlja letni načrt nabave in vzdrževanja materialnih sredstev;



zagotavlja redno vzdrževanje materialnih sredstev;



zakladniku ZTS predlaga najugodnejšega ponudnika za nabavo materialnih sredstev.

Gospodar ZTS sodeluje s člani IO ZTS in s strokovno službo ZTS.
Gospodarja ZTS, na predlog zakladnika ZTS, imenuje IO ZTS. Gospodar ZTS je za svoje delo
odgovoren zakladniku ZTS.
44. člen
Strokovna služba ZTS skrbi za redno delovanje ZTS. Na strokovno službo ZTS se ne morejo
prenašati pravice, pooblastila in odgovornosti ZTS in njenih organov, razen če ni s tem
statutom drugače določeno. Strokovno službo ZTS vodi tajnik ZTS.
45. člen
Tajnik ZTS je redno ali po pogodbi zaposlen na ZTS. Opravlja naslednje naloge:
a)

vodi in odgovarja za delo ostalih zaposlenih v strokovni službi ZTS;

b)

pomaga članom IO ZTS, starešini ZTS in drugim funkcionarjem ZTS pri opravljanju
njihovih nalog;

c)

po vsakokratnem pisnem pooblastilu starešine ZTS podpisuje pogodbe v imenu in za račun
ZTS;

d)

na podlagi pisnega pooblastila načelnika ZTS izvaja naloge v zvezi z izvrševanjem
finančnega načrta;

e)

opravlja druge naloge na podlagi statuta ZTS in drugih splošnih aktov ZTS ter sklepov IO
ZTS;

f)

svojem delu poroča IO ZTS.

Tajnik ZTS je za svoje delo odgovoren načelniku ZTS.
46. člen
Nadzorni odbor ZTS ima 3 člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Spremlja delo IO ZTS in
drugih organov ZTS, nadzoruje finančno in materialno poslovanje ZTS in ukrepa ob

nepravilnostih. O svojih ugotovitvah poroča skupščini ZTS. Za svoje delo je odgovoren
skupščini ZTS. Pripombe in predloge glede poslovanja in delovanja ZTS mora takoj posredovati
IO ZTS, ki je dolžan o njih razpravljati, do njih zavzeti stališča in o ukrepih obvestiti nadzorni
odbor ZTS.
47. člen
Častno razsodišče ZTS ima 5 članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Odloča o sporih, ki
izvirajo iz izvrševanja pravic in obveznosti članov, določenih v tem statutu, ter v zvezi z
dejavnostjo, in pri katerih so lahko prizadete stranke rodovi, delovne enote rodov,
posamezniki, zveze tabornikov občine in medobčinske organizacije ZTS, OO ZTS in organi ZTS.
Častno razsodišče ZTS izreka ukrepe in deluje po postopku, ki ga opredeljuje Pravilnik o
disciplinskem postopku ZTS.
Delo častnega razsodišča ZTS je javno. Predstavniki obravnavanih rodov, njihovih delovnih
enot, občinskih taborniških zvez, medobčinskih taborniških organizacij, OO ZTS in obravnavani
posamezniki imajo pravico, da so pri razpravi prisotni. Odločitve z obrazložitvami svojih stališč
častno razsodišče ZTS sporoča skupščini ZTS oziroma takoj IO ZTS, ki mora v roku treh
mesecev o njih razpravljati in sprejeti ustrezne ukrepe. Častno razsodišče ZTS je za svoje delo
odgovorno skupščini ZTS.

VI. ORGANIZIRANOST – REGIONALNI NIVO
48. člen
Območno organizacijo ZTS na predlog rodov ustanovi skupščina ZTS. OO ZTS povezuje
rodove na določenem geografsko zaokroženem območju, z namenom podpore in usklajevanja
programa za mlade in drugih aktivnosti ZTS. Posamezni rod je lahko vključen samo v eno OO
ZTS.
OO ZTS se lahko organizira kot pravna oseba, pri čemer je potrebno smiselno uporabiti
določila tega statuta.
OO ZTS mora imeti izvoljenega najmanj starešino in načelnika OO ZTS. Načelnik OO ZTS mora
pred izvolitvijo na funkcijo pridobiti pisno soglasje načelnika ZTS.
49. člen
Naloge OO ZTS so:
a)

spremljanje in podpora delu rodov;

b)

organiziranje in vodenje območnih akcij;

c)

pomoč rodovom pri kakovostnem izvajanju programa ZTS;

d)

vzgoja kadrov (vodniški tečaji in drugi tečaji, seminarji);

e)

pomoč pri ustanavljanju rodov;

f)

imenovanje stalnih in občasnih komisij ter drugih delovnih teles na območju ter
usklajevanje njihovega dela;

g)

sprejem letnega programa dela s finančnim načrtom;

h)

zagotovitev predstavnikov območja v delu organov ZTS;

i)

predlaganje posameznikov in enot za priznanja in odlikovanja ZTS;

j)

izvajanje drugih nalog, ki zadevajo taborništvo na območju.

50. člen
Starešina OO ZTS predstavlja in zastopa OO ZTS v odnosu do ZTS ter drugih organov in
organizacij.
51. člen
Načelnik OO ZTS vodi delo OO ZTS in opravlja naslednje naloge:
a)

izvaja sprejete politike ZTS;

b)

usklajuje delo in svetuje pri delu načelnikov rodov;

c)

zagotavlja izvajanje nalog OO ZTS iz 49. člena tega statuta;

d)

sodeluje v delu kolegija načelnika ZTS.

Za svoje delo je odgovoren načelniku ZTS in rodovom na svojem območju.
52. člen
OO ZTS finančna sredstva pridobiva iz:


dela članarine, ki ga rodovi posameznega območja plačajo ZTS,



javnih sredstev,



daril in volil,



prispevkov donatorjev in sponzorjev,



drugih virov.

Finančna sredstva OO ZTS se praviloma zbirajo na transakcijskem računu ZTS.
OO ZTS lahko črpa finančna sredstva iz dela članarine ZTS na podlagi letnega programa dela s
finančnim načrtom. Prednost pri financiranju iz tega vira imajo izvajanje nalog OO ZTS, zlasti
izobraževanje kadrov in projekti, ki prispevajo k boljšemu izvajanju programa za mlade.
53. člen
Člani ZTS - rodovi se lahko povezujejo v Zveze tabornikov občine in v medobčinske zveze
tabornikov. Pri tem smiselno uporabljajo določila tega statuta in določila Enotnih načel
organiziranosti in delovanja društev tabornikov - rodov.

VII. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE
54. člen
Finančno-materialno poslovanje ZTS se vodi po veljavnih predpisih in po Pravilniku o finančnomaterialnem poslovanju ZTS ter na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga sprejme skupščina
ZTS.
55. člen
Premoženje ZTS so denarna sredstva, vrednostni papirji, premičnine in nepremičnine ter
različne druge oblike materializiranega premoženja. Sredstva za delovanje ZTS se pridobivajo
iz:


članarine,



javnih sredstev,



daril in volil,



materialnih pravic in lastne dejavnosti,



prispevkov donatorjev,



sponzorskih sredstev,



drugih virov.

Način zbiranja sredstev in njihova poraba mora biti v skladu s poslanstvom in temeljnimi načeli
skavtskega gibanja ter skavtsko metodo, opredeljenimi v 7., 8., in 9. členu tega statuta.
56. člen
Znesek članarine, ki ga rodovi letno plačajo ZTS je sestavljen iz članarine rodu in prispevka za
posameznike – člane rodu (glavarina), ki ga rod v njihovem imenu odvede na ZTS.
Skupščina ZTS sklep o višini članarine sprejme za triletno obdobje.

VIII. VOLITVE IN SPREJEMANJE ODLOČITEV
57. člen
Člani organov ZTS so voljeni za tri leta, člani organov OO ZTS, medobčinskih in občinskih
organizacij ZTS pa za dve leti. Funkcije na različnih ravneh organiziranosti ZTS se izključujejo.

Kandidati za voljene funkcije v organih ZTS morajo biti na dan volitev člani registriranih
taborniških rodov.
58. člen
Volilni postopek v ZTS poteka na naslednji način:


IO ZTS sprejme sklep o začetku volilnega postopka v organe ZTS in imenuje volilno
komisijo, ki vodi volilni postopek;



volilna komisija prične z delom vsaj 4 mesece pred volitvami, ki bodo na skupščini ZTS;



naloge volilne komisije so zlasti: razpis volitev in obveščanje javnosti, sprejem delovnega
in terminskega načrta dela komisije, preverjanje izpolnjevanja pogojev oziroma
ustreznosti prijavljenih kandidatov, objava kandidatne liste, izvedba volitev na skupščini
ZTS, razglasitev izida volitev; razpis volitev vsebuje tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
prijavljeni kandidati.

Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od dveh mesecev in se lahko podaljša največ za
en mesec.
Sprememba kandidatne liste je po njeni objavi možna samo na skupščini ZTS.
59. člen
Pri sprejemanju odločitev mora biti prisotna večina članov posameznega organa. Odločitev je
sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov organa, če ni v tem statutu
drugače določeno.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
ZTS preneha delovati, če to sklene skupščina ZTS z dvotretjinsko večino prisotnih. Premoženje
v enakih delih preide na člane ZTS.
61. člen
Za razlago določil tega statuta je pristojna skupščina ZTS.
62. člen
Veljavne splošne akte ZTS je potrebno uskladiti s tem statutom v dveh letih od njegovega
sprejetja.
63. člen
Spremembo statuta ZTS sprejema skupščina ZTS z dvotretjinsko večino prisotnih članov
skupščine ZTS. Spremembe statuta ZTS bodo skupščini ZTS predlagane na način in po
postopku, ki ga za vsak takšen primer posebej določi IO ZTS. Javna obravnava predlogov
sprememb statuta ZTS ne more biti krajša od dveh mesecev.
64. člen
Statut ZTS je sprejela skupščina ZTS na 23. (izredni) seji dne 19.11.2005 v Ljubljani in prične
veljati takoj po objavi v reviji Tabor. S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut ZTS
sprejet na 20. seji skupščine ZTS dne 18. 10. 1997.
Mitja Lamut
Starešina ZTS

