
Poročilo načelnika ZBOKSS za leto 2018 in plan za naslednje leto 
 

Podrobnosti dela IO si lahko preberete v poročilih in planih posameznih članov IO. Ob 
predstavitvi poročil na Svetu združenja morda prihaja do nekaterih nejasnosti tudi zaradi 
"trojnega štetja let": koledarsko leto začnemo januarja, skavtsko leto začnemo jeseni in svet 
združenja je v marcu. Vsa poročila se nanaša na koledarsko leto 2018.  

Poleg vseh rednih zadolžitev je bilo leto 2018 še posebej zaznamovano s pripravami in 
izvedbo vseslovenskega tabora "Pod svobodnim soncem". 

Prvo srečanje IO smo opravili v januarju in sicer je bila glavna tema Vseslovenski 
tabor odraslih skavtov 2018. Ta tematika je dajala ton večini aktivnosti IO ter tropa 
za pripravo tabora v preteklem letu. Na srečanju je bil prisoten tudi vodja tabora 
Žarko Mlekuž. Uskladili smo časovni termine tabora ter dogovorili princip vodenja 
tabora. Poleg tega smo sprejeli sklep, da se startajo aktivnosti za registracijo združenja 
kot 'društva v javnem interesu'. S prav posebnim veseljem je IO uradno sprejel novo 
ustanovljeno bratovščino Kranj 2.  

Uvod v koledarsko leto 2018 smo odrasli skavti, že tradicionalno začeli z duhovnimi 
vajami od 2. do 4. februarja v domu duhovnosti v Kančevcih. Udeležilo se jih je 40 
skavtov. Naslov duhovnih vaj je bil: Dom – domača Cerkev. Pri tem smo se poglobili: 
kaj je Cerkev, družinska molitev, družina na romanju, obhajanje zakramentov v 
družini. V nedeljo dopoldne smo se pridružili zakonskim skupinam škofije Murska 
Sobota, ki so ta dan obhajale svoje redno letno srečanje. Tokrat je bil gost nadškof v 
pokoju Marjan Turnšek. 

Februarsko srečanje IO je 'padlo' na pepelnično sredo in smo uvod v postni čas začeli 
v kapeli, kjer je br. Primož daroval sv. mašo s člani IO. Skupaj s pogovorom ob duhovni 
misli 'kdaj smo doživeli Božjo bližino' je bil za vse nas prav posebno in pomirjujoče 
doživetje. Sicer pa smo srečanje nadaljevali s pripravami na prihajajoči svet 
združenja v Mozirju. Glede na predvidene stroške ter preliminarne prijave ter oceno 
števila prisotnih smo določili tabornino. Izbrali smo znak tabora, katere osnutke je 
izdelal Jože Šušteršič ter sprejeli dogovor o izdelavi polo majic. Ugotavljamo tudi, da 
do nameravanega srečanja duhovnih asistentov bratovščin ne bo prišlo zaradi 
premajhne prijave udeležbe.  

V marcu smo v IO opravili še zadnje priprave ter oblikovali podroben potek dneva 
za sveta združenja v Mozirju. Za organizacijo srečanja Alpe-Adria na Sv. Višarjah 
smo oblikovali izhodišče vsebine srečanja. 

17.3.2018 je potekal svet zdrženja ZBOKSS v Mozirju. Geslo sveta je: Govorim, kar 
mislim in delam, kar govorim. Eden od pomembnejših stvari je bila razprava in 
sprejem Pravilnika o kroju in simbolih ZBOKSS. S tem smo odrasli skavti dobili 
dokument, ki določa našo zunanjo podobo in simbolno govorico. 
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V aprilu smo podrobneje oblikovali urnik in vsebino srečanja AA na Sv. Višarjah ki 
smo ga kasneje, kot predlog, predstavili predstavnikom AA na skupnem srečanju v 
Žabnicah pod Sv. Višarji. Dogovorili smo se glede obveščanja in prijav na tabor. 

7.4 je bilo v Žabnicah srečanje AA glede Sv. Višarij, ki sta se ga udeležila Silva in 
Jure. Srečanja se je je udeležilo 9 predstavnikov AA iz SLO, ITA in AVS. Slovenska 
predstavnika sva predstavila predlog srečanja, ki smo ga predhodno oblikovali in je bil 
soglasno sprejet. Dorekli smo še podrobnosti in se razšli v upanju na bližnje srečanje v 
čim večjem številu. 

Od 13. do 15. aprila je trop Skavtske akademije izvedel 2. vikend izobraževanja 
programa Skavt v Čezsoči pri Bovcu za 11 članov. 

V maju smo pregledali aktivnosti glede internetne prisotnosti odraslih skavtov. Z ekipo 
SkavtNET smo se dogovorili, da nam naslov zbokss.skavt.net preusmerijo na prostor 
na strežniku, kjer smo pripravili gostovanje WordPress okolja. IO se je v maju povečal 
za enega člana - Mirjana je namreč rodila sina. 

Z velikim veseljem in optimizmom za vnaprej pa smo obravnavali prošnjo za sprejetje 
nove bratovščine in sprejeli sklep o sprejetju nove bratovščine Škofije v ZBOKSS.  

Za večino članov so se začele zaslužene skavtske počitnice, v IO pa se dogovorimo, da 
zaključimo z rednimi srečanji IO in se v nadaljevanju posvetimo pripravam na 
tabor.  

V nedeljo  20. maja so nas Jeseniške Grče popeljale v osrčje  Karavank, kjer smo 
imeli priložnost uživati ob pogledu na ključavnice, kot pravijo narcisam  domačini.  

2.6.2018 Kočevski rog - pomoč organizatorjem na spravni slovesnosti (15 odraslih 
skavtov iz 4 bratovščin).  

16.6.2018 je pomoč bolnikom na Brezjah ob 50. romanju bolnikov nudilo 45 odraslih 
skavtov iz 12-ih bratovščin. Organizator romanja (Ognjišče) poudarja, da si romanja 
brez odraslih skavtov skoraj ne more zamisliti. 

23. junija je bilo romanje odraslih skavtov skupnosti Alpe Jadran na Sv. Višarje. 
Nekateri so se do vrha povzpeli peš - drugi pa z gondolo. Vsi pa smo bili nagrajeni s 
čudovitim vremenom in prekrasnim razgledom po okoliških vršacih in gorskih dolinah 
Italije, Avstrije in Slovenije. Srečanja se je udeležilo precej skavtov iz Slovenije in Italije 
in samo 3 iz Avstrije. Mašo je ob somaševanju p. Laha daroval GDA br. Primož. Po 
maši je bil krajši skupni program.  

Cerkljanska bratovščina nas je povabila na 9. tradicionalni pohod na Porezen , ki se je 
dogajal v soboto, 7.julija, 2018. Pohoda se je udeležilo okrog 20 pohodnikov. 

od 31.8. do 2.9. Vseslovenski tabor  "Pod svobodnim soncem"   

Priprave so se izvajale v sklopu tropa, ki so ga sestavljali odgovorni za: 
spremljevalni program, vodenje tabora, veliko igro, tehniko, finance, duhovnost, 
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skupni večerni program, glasbo. Za vsako podskupino smo opravili srečanja, sicer pa 
so odgovorni za posamezno področje delovali samostojno.  

Prav posebna priprava za vse odrasle skavte pa je bila izdelava kapelic - po dve 
bratovščini sta izdelali skupaj eno kapelico na podlagi teksta Marijine poti v 
Kančevcih. Molitveno/meditativna pot je res nekaj posebnega saj je bila bratovščinam 
dana svoboda pri izražanju (v tehničnih okvirih, ki je omogočil enotno postavitev). 

Tabora se je udeležilo okrog 130 članov. Ob zaključku in blagoslovu kapelic je prišlo še 
okrog 20 odraslih skavtov, ki sicer niso bili na taboru. Dnevi so si sledili po naslednji 
tematiki: sanje-boj-praznovanje.  

13. do 17. 9.2017 Tradicionalno romanje v Assisi. V vedno bolj individualizirani 
družbi smo skavti glasniki bratstva in sestrstva. Pri tem se ujemamo s Frančiškovo 
duhovnostjo bratstva. Iz tega izhaja geslo romanja "Gospod mi je dal brate" (misel iz 
Frančiškove oporoke) 

Po kratkih skavtskih počitnicah, ki so sledila taboru smo začeli z rednimi srečanji IO v 
novembru. Na prvem srečanju smo oblikovali program za skavtsko leto 2018/2019. 
Ob 19h so se nam pridružili člani tropa za pripravo tabora. S preprosto 
pogostitvijo in pogovorom (refleksijo) smo se v mislih in besedah vrnili v čase Pod 
svobodnim soncem. 

14.10.2017 smo se tudi odrasli skavti udeležili največjega skavtsko-orientacijskega 
dogodka Jakec. Jakec je ena od priložnosti, da še na poseben način skupaj z mladimi 
živimo in doživimo skavtstvo. 

Zaradi tabora in romanja je v oktobru je, na žalost, odpadel Dan veščin. 

Luč miru iz Betlehena (LMB) je že tradicionalno obarvala december. Nekaj odraslih 
skavtov se je udeležilo izmenjave plamena LMB skupaj s člani ZSKSS v Lienzu v 
Avstriji.  

22.12.2018 so italijanski člani skupnosti AA pripravili srečanje ob Luči miru iz 
Betlehema v Gradežu v Italiji. Z veseljem ugotavljamo, da se skupnost AA vrača k 
prvotni ideji decembrskih srečanj in sicer k srečevanju ob Luči miru iz 
Betlehema.  

30.12. 2017 pa smo se odrasli skavti s plamenom miru iz Betlehema udeležili maše na 
Blejskem otoku in to je bil zadnji skupni dogodek odraslih skavtov v letu 2017. 

Decembrsko srečanje IO je bilo namenjeno pregledu odprtih zadev in potrebnih 
aktivnosti ter pripravi na srečanje voditeljev (prisoten tudi Toni Rozman iz SKA). 
Razmišljamo tudi o načinu kandidiranja članov združenja za volitve novega 
vodstva združenja na prihajajočem svetu v Postojni. 
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Plan dela za leto 2018 

Priročnika odraslih skavtov 

Priročnik je v nastajanju in upam, da bo kmalu zagledal luč sveta. 

Nadaljevanje z rednim programom (stalnice) 

Vsem poznanen 'stalnice' na nivoju združenja bomo izvajali tudi v prihodnje. 

Srečanje skupnosti AA  

ZBOKSS je član skupnosti odraslih skavtov Alpe Adria. Letos italijani pripravljajo skupni 
poletni tabor Jamborette - mi pa bomo organizator srečanja LMB (predvidoma na 
Bledu).  

Promocijski material 

Zaznavamo potrebo po promocijskem materialu za člane ZBOKSS. Odločili smo se za 
uporabne izdelke, ki bodo imeli praktično vrednost (ne razne trakce ipd.). 

»Skala posveta odraslih skavtov« 

Trenutno je težko opredeliti točno, kako naj bi to izgledalo. Namen je, da se pridobi 
nekaj bistvenih tem za prihodnost delovanja odraslih skavtov, ter se jih obdela na 
nekem širšem srečanju. 

- anketa 
- uvodno srečanje 
- širša debata o odraslem skavtstvu 

Skrb za dober program za obstoječe člane ter spodbuditi vključevanje novih  

Prav gotovo je v prvi vrst odovornost do obstoječega članstva. Program mora biti 
enakomerno porazdeljen (časovno, vsebinsko, krajevno, ...). Pri našem delovanju 
moramo razmišljati tudi o pridobivanju novih članov. 

Dan veščin 

Nadaljevali bomo z delavnicami in usposabljanji za praktične skavtske veščine. 

Srečanje voditeljev 

Kot smo poskušali že do sedaj, bomo voditelje bratovščin poskušali čim bolj 
usposobiti za voditeljsko delo v bratovščinah, saj se zavedamo, da so voditelji glavni 
'motor' odrasloskavtskega gibanja. 

~~~ 

V Kranju, marec, 2019 

Jurij Vrhovnik, Vedoželjna sova 

Načelnik IO ZBOKSS 
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