Odrasle skavtinje in skavti spreminjamo svet na bolje.
POSLOVNIK o delu sveta ZBOKSS
1. člen
S tem poslovnikom je določen način delovanja in zasedanja sveta Združenja bratovščin
odraslih katoliških skavtinj in skavtov Slovenije - ZBOKSS (v nadaljevanju Združenje).
2. člen
Člani sveta Združenja so po dva neposredno izvoljena predstavnika bratovščin, ki so
lokalne enote Združenja. Člani sveta Združenja imajo glasovalno pravico. Vsak član sveta
Združenja ima en glas.
Svetu Združenja lahko prisostvujejo vsi člani bratovščin, ki so vključeni v Združenje, člani
izvršnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, predstavniki bratovščin, ki
še niso vključeni v Združenje ter gostje. Vsi lahko sodelujejo v razpravi.
3. člen:
Neposredno izvoljeni predstavniki bratovščin lahko v primeru, da se ne morejo udeležiti
sveta Združenja pisno pooblastijo drugega člana bratovščine.
Vsi pooblaščenci morajo prinesti na svet Združenja pisno pooblastilo predstavnika, ki ga
nadomeščajo in ga ob prijavi predložiti.
4. člen:
Svet Združenja je sklepčen, če je na njem prisotna več kot polovica članov sveta. Če svet
Združenja ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek zasedanja odloži za 15 minut,
potem svet Združenja veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 % članov sveta, vendar
ne manj kot 5 članov sveta.
Vsak član sveta Združenja ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve dnevnega
reda. Svet Združenja sam dokončno določi dnevni red.
5. člen:
Svet Združenja sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov.
Za sprejem, dopolnitev in spremembe pravil Združenja ter za sklepanje o
prenehanju Združenja je potrebna prisotnost dveh tretjin članov sveta Združenja. Taki
sklepi se sprejemajo z dvotretjinsko večino navzočih članov sveta Združenja.
6. člen:
Glasovanje je javno z dvigovanjem glasovalnih lističev, razen če svet Združenja odloči
drugače.
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7. člen:
Svet Združenja izvoli naslednja delovna telesa:
● delovno predsedstvo (predsednika in dva člana), ki vodi delo sveta Združenja;
● preštevalno komisijo (tri člane), ki pregleda pooblastila ter ugotavlja sklepčnost in
šteje glasove ob sprejemanju sklepov;
● zapisnikarja, ki vodi in tudi podpiše zapisnik.
8. člen:
Vsak član sveta Združenja in ostali prisotni imajo pravico razpravljati pri vsaki točki
dnevnega reda. Kdor želi razpravljati, se prijavi predsedniku delovnega predsedstva z
dvigom roke.
9. člen
Svet ZBOKSS je na volilnem zasedanju sveta Zveze dolžan opraviti volitve članov IO
ZBOKSS. Predloge kandidatov za določene funkcije v IO, ki so prispeli do določenega roka
oblikuje in posreduje svetu Združenja načelnik ZBOKSS. V primeru, da se za posamezno
funkcijo v IO ZBOKSS sam ne prijavi noben kandidat, lahko kandidata za vsako
posamezno funkcijo v IO ZBOKSS predlaga na samem svetu ZBOKSS vsak posameznik, ki
mora kandidaturo za vsakega posameznega kandidata tudi obrazložiti. Pred glasovanjem
o takem kandidatu je potrebno preveriti strinjanje kandidata. V kolikor kandidature za
posamezne funkcije v IO ZBOKSS ne bodo uspešno podane na navedene načine, mora
kandidate za člane novega IO ZBOKSS najti svet Združenja, ali pa poišče druge
rešitve.
10. člen
Pri glasovanju o kandidatih za izvršni odbor ZBOKSS se šteje, da je izglasovan in potrjen
kandidat, ki dobi več kot polovico glasov prisotnih članov sveta združenja, ki imajo
glasovalno pravico. Člane nadzornega odbora in častnega razsodišča se voli skupaj, razen
če svet Združenja odloči drugače. Volitve vseh organov Združenja so javne, razen če svet
Združenja odloči drugače.
11. člen
Na svetu Združenja se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar, delovni predsednik in en
overovatelj.
12. člen:
Delo sveta Združenja je v celoti j avno.
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