
 
Odrasle skavtinje in skavti  
spreminjamo svet na bolje.   

 

Zapisnik rednega zasedanja Sveta Združenja 
bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov 

Slovenije 
 
 

Župnija Mozirje, Cesta na Vrhe 2, Mozirje sobota 17. marec 
2018 ob 10:30 

Registracija članov sveta je potekala od 8:30 do 9:00. 
Pred začetkom rednega zasedanja sveta ZBOKSS smo se v 
mozirski cerkvi sv. Jurija udeležili  sv. maše, ki jo je daroval 
GDA br.Primož Kovač. 
Na svetu so bili prisotni delegati naslednjih bratovščin: 
Bovec (Žarko Mlekuž, Metka Štritof), Brezovica (Marija 
Božeglav, Marjan Božeglav), Celje 1 (Potočnik Mojca, Jazbec 
Terezija), Celje 2 ( Črepinšek Marinka, Rozman Anton), Cerkno 
(Marija Škufca, Rezka Rejc), Domžale (Pivar Simona, Žajdela 
Maja), Grosuplje (Vovk Olga, Rački Marina), Kranj (Kovač 
Klemen, Meglič Špela), Lj. Ježica ( Glavan Stane, Glavan 
Bojana), Lj. Štepanja vas (Peranec Zdenka, Mali Šinkovec 
Magda), Maribor (Ješovnik Peter, Ipavic Božo), Mozirje 
(Hrastnik Ivan, Glušič Mateja), Nova gorica (Zavadlav Elena, 
Zavadlav Radivoj), Novo mesto (Jaklitsch Klemen, Plut 
Gorazd), Ptuj (Maroh Stanko, Rojko Janez), Rakova Steza 
(Štante Selčan Tatjana, Zevnik Tomaž), Ribnica (Peteh Marija, 
 

  
 

Združenje bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov 
Tel.: 031 535 028 · E-naslov: jure.vrhovnik@skavt.net · Internet: zbokss.skavt.net · Dav. št.:91485088 · TR: SI56 6100 0001 0519 318 
 
 

 
1 od 9 

 



 
Odrasle skavtinje in skavti  
spreminjamo svet na bolje.   

 
Peteh Marjan), Šentjur (Šolinc Mojca, Cmok Jože), Škofja Loka 
Medvedi (Erce Miran), Velenje Jelen Benjamin, Koren Marija), 
Kranj 2 (Turk Marija, Križnar Ajda). 
Pet bratovščin je opravičilo svojo odsotnost (Jesenice, Lj. 
Fužine, Postojna, Šk. Loka Vepri in Škofljica).  
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav načelnika Odraslih skavtov Slovenije in gostov 
2. Obravnava in sprejem Poslovnika o delovanju sveta 

ZBOKSS 
3. Izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti 
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
5. Pregled zapisnika prejšnjega  rednega sveta združenja 
6. Predstavitev poročil: 

- poročilo načelnika 
- poročilo NO 
- poročilo ČR 
- poročilo SKA 
- razprava delegatov o poročilih in glasovanje o poročilih  

7. Predstavitev programa 
- programske usmeritve in finančni plan za leto 2018 
- razprava delegatov o programskih usmeritvah in 

finančnem planu 
- glasovanje o programskih usmeritvah in finančnem planu 
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- potrditev Pravilnika o kroju in oznakah ZBOKSS 

8. Članarina za leto 2018 
9. Uradni sprejem nove bratovščine 

10. Podelitev priznanj 
    11. Razno 
Ad 1) Zasedanje je v začetku vodil Drago Koren. Udeležence 
sveta je najprej pozdravila Janica Hrastnik kot predstavnica 
mozirske bratovščine, ki je bila gostiteljica letošnjega rednega 
sveta ZBOKSS. Nato je vse pozdravil načelnik ZBOKSS Jurij 
Vrhovnik . Obrazložil je letošnje geslo sveta združenja« ŽIVIM 
SKAVTSTKO – govorim, kar mislim in delam, kar govorim«. 
Med drugim je poudaril, da ni pomembno samo, kaj poveš , 
ampak kako to poveš… Župan je vse navzoče pozdravil, izrazil 
dobrodošlico in jim namenil nekaj vzpodbudnih misli. 
 
Ad 2) Delegati so se seznanili z že veljavnim in potrjenim 
Poslovnikom o delu sveta ZBOKSS. 
 
Ad 3) Za predsednika delovnega predsedstva je bil predlagan 
Drago Koren (Velenje), Štefka Turk (Brezovica) in Gorazd Plut 
(Novo Mesto) sta bila predlagana za člana delovnega 
predsedstva.  Za komisijo za ugotavljanje sklepčnosti so delegati 
predlagali Zinko Jazbec (Celje 1) in Žarka Mlekuža (Bovec). Za 
zapisnik so predlagali Marijo Mojškerc (Štepanja vas).  
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Od možnih 52 delegatov je bilo prisotnih 39, delegati petih 
bratovščin so bili opravičeno odsotni, iz ene bratovščine pa je bil 
prisoten en delegat. Sklepčnost je bila zagotovljena.  
Organi sveta so bili z glasovanjem soglasno potrjeni. 
 
Ad 4) Predsednik je prebral dnevni red sveta in predlagal 
razpravo o njem. Razprave ni bilo. Delegati so dnevni red 
soglasno podprli. 
Ad 5) Pregled zapisnika prejšnjega sveta ZBOKSS in razprava o 
njem. 
Marjan Božeglav je opazil, da v 6. točki zapisnika, kjer je govor 
o dogodku »Božična zvezda«,  manjka stavek, da ZBOKSS ne 
nasprotuje, da se posamezni člani ZBOKSS udeležijo tega 
dogodka. Omenjeni stavek se doda v zapisnik k točki 6. 
Delegati so predlagano soglasno potrdili. 
Sicer na zapisnik ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 6) Predstavitev poročil. Vsi delegati so poročila prejeli 
predhodno v elektronski obliki in se z njimi že seznanili. V svoji 
predstavitvi poročila oz delovanja IO v zadnjem letu je načelnik 
izpostavil nekaj pomembnejših dogodkov (srečanje voditeljev, 
dan veščin, načrtovalni vikend, obisk zamejskih skavtov itd.). 
Predstavljena so bila tudi ostala poročila. 
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Predsednik je odprl razpravo na podana poročila. Delegat M. 
Božeglav se je vprašal, zakaj je bilo manj udeležencev pri 
prevzemu LMB na Dunaju kot druga leta.  
Pomisleki so bili tudi glede članstva ZBOKSS v ISGF. 
Članarina je zelo visoka, ni pa nobenega konkretnega 
sodelovanja. Potreben je razmislek in predlogi za naprej. O 
vsem tem se bo razpravljalo in odločalo na svetu ZBOKSS 
prihodnje leto. 
V zadnjem letu se je zelo povečalo število naročnikov 
»Skavtiča«. S tem so stroški narasli in zelo obremenjujejo 
članarino. Soglasno je bil sprejet sklep za naslednje leto, da 
Skavtiča naročamo preko ZBOKSS, vsak naročnik pa bo stroške 
kril sam. 
Sledilo je glasovanje o poročilih, ki so jih delegati soglasno 
potrdili. 
 
Ad 7) Načelnik je kratko predstavil program delovanja 
ZBOKSS v tekočem letu. Med drugim je povedal, da bo medij 
ZBOKSSWiki čez nekaj mesecev prenehal delovati. Povabil je 
vse, ki so usposobljeni na tem področju, da pomagajo. Predlagal 
je ustanovitev skupine, ki bi delovala na tem področju. Svoj 
program je kratko predstavil tudi vodja SKA. Predstavljen je bil 
tudi finančni plan za letošnje leto. 
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Sledilo je glasovanje. Predstavljen program in finančni plan so 
delegati soglasno podprli. 
Obravnava in potrditev pravilnika o kroju in oznakah 
ZBOKSS. 
Na pravilnik je bilo nekaj pripomb: 

- Sklep Sveta ZBOKSS o pripravi in sprejemu pravilnika 
o kroju in oznakah ZBOKSS je bil sprejet 18. 3. 2017 in 
ne 17. 3.2017.  

- Odstavek »Srajca« ; v tretjem stavku se odstrani besede 
»ali polo majica«. Stavek se glasi: Srajco lahko poleti 
nadomestimo s srajco s kratkimi rokavi iste oranžne 
barve. Predlog je bil potrjen s 37 glasovi Za in 1 Proti.  

- Odstavek »Skavtska oblačila«;  V drugi stavek se doda 
besede«lahko polo majica«. Stavek se potem glasi: Tako 
oblačilo (lahko polo majica) dobi poseben pomen…. V 
istem odstavku se spremeni tudi zadnji stavek, ki se 
glasi: Skavtsko oblačilo se lahko izdela za poseben 
skavtski dogodek na ravni bratovščine ali združenja. 

Za predlog je glasovalo 38 delegatov, eden je glasoval proti 
predlogu. 

- V odstavku »Našitek posebnega dogodka« se črta celotni 
zadnji stavek. Za ta predlog je glasovalo 37 delegatov, 2 
sta glasovala Proti. 
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- Kdaj naj se nosi kroj? Kroj je obvezno nositi v zboru 

kvadrat, krog oz. druge vrste zborov, pri maši, na 
skavtskih aktivnostih, na srečanju bratovščine oz. kadar 
je tako dogovorjeno (kopirano iz Wiki ZBOKSS – 
Gorazd Plut). Predlog je potrdilo 37 delegatov, 2 sta 
glasovala Proti.  

Sledilo je glasovanje o Pravilniku o kroju in oznakah ZBOKSS s 
potrjenimi popravki oz. pripombami. Proti sta glasovala 2 
delegata, Za pa je glasovalo 37 delegatov. 
 
Ad 8) Letna članarina za člane ZBOKSS za leto 2019 bo  enaka 
kot letošnja. Predlog je bil na glasovanju soglasno sprejet. 
 
Ad 9) Na Svetu je bila v ZBOKSS uradno sprejeta nova 
bratovščina Kranj 2. Soglasno potrjen sprejem nove bratovščine 
v ZBOKSS. 
 
 Ad 10) Podelitev priznanj: 
Bratovščina Domžale je prejela priznanje za organizacijo  Sveta 
ZBOKSS v marcu 2017, 
Bratovščina Grosuplje za organizacijo Dneva voditeljev, 
Bratovščina Lj.Ježica za organizacijo Začetka skavtskega leta, 
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Bratovščina Jesenice za večletno organizacijo izmenjave LMB 
med Slovenijo in Avstrijo na Ljubelju in večletno organizacijo 
Pohoda na Golico. 
 
Ad 11) Konec avgusta in v začetku septembra 2018 bo v 
Kančevcih potekal vseslovenski tabor ZBOKSS z geslom »Pod 
svobodnim soncem«. Cilj tabora so vrednote, za katere se je 
treba boriti, namen pa je iskanje in utrjevanje teh vrednot. Tudi 
himna tabora je že pripravljena.  
Na zasedanju sveta ZBOKSS je odstopila poverjenica za 
mednarodne odnose Tatjana Rojko. Za njeno požrtvovalno in 
dobro opravljeno delo ji gre iskrena zahvala. Njen odstop so 
delegati sprejeli z 38 glasovi Za in 1 Proti. Načelnik je 
predlagal, naj bi do izteka mandata sedanjemu IO kot vršilka 
dolžnosti nalogo poverjenice za mednarodne odnose prevzela 
podnačelnica Elena Zavadlav. Predlog je bil soglasno potrjen. 
Ob koncu zasedanja so navzoči izrazili pohvalo in priznanje 
članom IO za dobre ideje in delo, ki ga zavzeto opravljajo. 
 
Zasedanje je bilo zaključeno ob 13. uri. 
 
Zapisala:                            Predsednik delovnega predsedstva: 
Marija Mojškerc                              Drago Koren 
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