
 

V skladu s 53. členom Statuta Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov  
ter sklepom Sveta ZBOKSS z dne 17.3.2017 je Svet ZBOKSS dne 17.3.2018 sprejel 

PRAVILNIK O KROJU IN OZNAKAH ZBOKSS 
 
Pravilnik o kroju in oznakah (v nadaljevanju: pravilnik) za vse člane Združenja bratovščin odraslih 
katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju: ZBOKSS) določa: 

● sestavo in nošenje kroja, 
● umeščanje oznak oziroma našitkov na kroj, 
● uporabo drugih znakov, simbolov in zastave  

 
V celotnem besedilu pravilnika izrazi v moški slovnični obliki označujejo oba spola. 

I. NAMEN IN POMEN KROJA IN OZNAK 
 
Po skavtskem kroju smo prepoznavni in z njim izražamo prizadevanje za način življenja po 
skavtskih vrednotah, ki so skupne vsem skavtom in za katere smo se odločili s skavtsko obljubo. 
Skavtski kroj razvija čut pripadnosti skavtstvu, povezanost z mladinskim gibanjem in pomaga k 
boljši medsebojni povezanosti skavtinj in skavtov ter prepoznavnosti v ožji in širši okolici in tudi 
preko meja. Skavti s krojem na skavtskih dejavnostih v javnosti izražamo svoje vrednote in hkrati 
prevzemamo jasno odgovornost za svoja dejanja. 
 
Zaradi kroja smo lažje prepoznavni tudi v javnosti. Je zunanji, vidni izraz pripadnosti ZBOKSS in 
skavtskemu gibanju nasploh. Z nošnjo kroja pri skavtskih dejavnostih v javnosti pričujemo o naših 
vrednotah in hkrati prevzemamo odgovornost za naša dejanja.  
 
Odrasli skavti smo skavtski kroj prevzeli od Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v 
nadaljevanju ZSKSS) v skladu z dogovorom na skupnem sestanku z dne 18.5.2001, ki je bil na 
sedežu ZSKSS na Metelkovi 1, Ljubljana. S krojem smo prevzeli tudi pravila ZSKSS o nošenju kroja in 
jih delno prilagodili odraslemu skavtstvu. V ZSKSS je kroj vzgojni pripomoček in to moramo odrasli 
skavti upoštevati še posebej pri skupnih aktivnostih obeh združenj ZSKSS in ZBOKSS. 

II. KROJ 
 
Skavtstvo je gibanje, ki temelji na osebnem pristopu in spoštovanju enkratnosti vsakega 
posameznika, zato se kroj v skavtstvu ne sme uporabljati za nasilno enačenje posameznikov 
(uniformiranost). Zaradi tega tudi ne uporabljamo besede uniforma, temveč kroj.  
 
Skavtski kroj sestavljajo: rutka, srajca, spodnji del kroja in našitki.  

Rutka 
Rutka je znamenje opravljene obljube in pripadnosti bratovščini. Bratovščina ima praviloma enako 
barvo rutice kot lokalni steg, če je to mogoče. V ta namen se ne sme uporabljati modelov, ki so že v 
uporabi na državni ali mednarodni ravni. Rutica je trikotne oblike; krajša robova, ki tvorita pravi kot, 
sta dolga 70 cm.  Nosi se zvita okoli diagonale nad ovratnikom. Oba konca združimo s skavtskim 
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rožnim vencem, ki pomeni, da nas vera zavezuje pri obljubi, da nismo nikoli sami, saj nam Bog 
vedno stoji ob strani.   

Srajca 
Srajca je opečnato oranžne barve (barva: pantone 152 CV), zašita z dvojnimi šivi, nad žepi prerezana 
in preklana na hrbtu, enotnega tipa, z dvema žepoma, ki se zapirata na poklopce z gumbi, ki imajo 
oznako SKAVT. (pika lahko pomeni skavt (-i), skavtinja (-e) ali skavtstvo). Spredaj se po celotni dolžini 
zapenja z gumbi. Srajco lahko poleti nadomestimo s srajco s kratkimi rokavi iste oranžne barve. 
Opečnato oranžna barva je povzeta po kranjski liliji, zaščiteni cvetlici, ki je avtohtona na slovenskem 
področju, kot znak slovenstva ter povezanosti z naravo in stvarstvom. Srajco nosimo zatlačeno za 
pas. Odpet je lahko samo prvi zgornji gumb. 

Spodnji del kroja 
Pozimi nosimo dolge, poleti pa kratke ali bermuda hlače ali hlačno krilo iz temnomodrega blaga, ki 
poudarja svobodo izraženo iz simbolov globine morja, mir in notranjo uravnoteženost ter sinje 
prostrano nebo. 

Nošenje kroja 
Kroj je obvezno nositi: v formalnem zboru, pri maši, na uradnih, svečanih in prazničnih skavtskih 
dogodkih, na srečanju bratovščine, kadar predstavljamo skavtstvo v javnosti ter kadar je nošenje 
kroja izrecno dogovorjeno.  

Dodatna oprema 
Skavtski klobuk in druga pokrivala se nosijo zaradi praktičnosti. Skavtski klobuk s krajci širokimi, s 
štirimi vdolbinami, z usnjenim pasom na obodu ter z usnjenim trakom za zavezovanje pod brado. 

Skavtska oblačila 
Skavtsko oblačilo je vsako oblačilo z našitim ali natisnjenim znakom ZBOKSS, ki je v skladu s 
tem pravilnikom. Tako oblačilo (lahko polo majica) dobi poseben pomen, saj tako kot kroj izraža 
pripadnost ZBOKSS in povezanost oseb, ki ga nosijo. Skavtsko oblačilo lahko nastane ob 
pomembnem dogodku na ravni bratovščine ali združenja. 

III. NAŠITKI 
 
Našitki in oznake, ki jih nosimo na kroju so simboli, ki izražajo pripadnost,  izkušnje, 
osebno napredovanje ter usposobljenost . 

Našitek ZBOKSS 
Našitek združenja je okrogle oblike (premer 6.5 cm). Osnova je bele barve z modro obrobo. Na 
sredini je simbol ZBOKSS, na zgornjem delu pa je polkrožni napis ODRASLI SKAVTI SLOVENIJE. 
Našije se na sredino levega žepa srajce.  

Oznaka države 
Oznaka države je našita na desni rokav 5 cm pod ramenskim šivom. Je nepravilne polkrožne oblike, 
sestavljena iz tribarvnice (pod kotom 10%), slovenskega grba. Spodaj je napis SLOVENIJA. 
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Ime kraja bratovščine 
Ime bratovščine (kraj in zaporedna številka) se našije 1 cm pod oznako države. Je pravokotne 
oblike, naj ne bo širša od državne oznake, na beli podlagi z modro obrobo je v modri barvi 
napisano ime kraja bratovščine. 

Oznaka pripadnosti svetovni organizaciji   
Oznaka pripadnosti svetovni skavtski organizaciji se prišije na sredino desnega žepa srajce.  

Dodatni našitek bratovščine 
Bratovščina lahko izdela dodatni našitek bratovščine, ki opisuje ime in/ali značilnosti bratovščine. 
Dodatni našitek se prišije na desni rokav, 1 cm pod našitek pod imenom bratovščine, a le na srajco 
z dolgimi rokavi. Največja okvirna velikost dodatnega našitka bratovščine je lahko velikost našitka 
države. 

Našitek posebnega dogodka 
Našitek posebnega dogodka je lahko katerekoli oblike, za slovenske dogodke je 
priporočena največja dimenzija 50 x 50 mm. Našitek posebnega dogodka lahko nosimo 
samo na levem rokavu srajce. Našitki lahko segajo do komolca na predelu med obema šivoma 
rokava. 

Našitki usposabljanja 
Našitki SKA usposabljanja (tri stopnje: skavt, voditelj, trener) se nosijo tik nad šivom desnega žepa v 
liniji zunanjega desnega roba žepa srajce. Drugi našitki usposabljanja in veščin se nosijo tik nad 
šivom levega žepa v liniji zunanjega levega roba žepa. 
 

IV. SIMBOLI 

Barve simbolov 
Barve simbolov ZBOKSS so v osnovi: bela, modra in rdeča. Pogojno pa tudi črna in odtenki sive, če 
tisk ne omogoča uporabe osnovnih barv. Rdeče se lahko obarva črko O, ki simbolizira znak za pravo 
pot (Knafelčeva markacija).  

Simbol ZBOKSS 
Simbol ZBOKSS predstavlja stilizirana triperesna lilija (bele barve) na podlagi triperesne deteljice 
(modre barve). Deteljica  predstavlja skavtinje, lilija pa skavte. Lilija in deteljica sta simbolno 
povezani - dopolnjevanje ženskega in moškegaspola in njunih lastnosti. Na stranski listih lilije sta 
dve peterokraki zvezdi ki simbolizirata 10 skavtskih zakonov. V spodnjem delu je polkrožni napis 
ZBOKSS. 

Žig ZBOKSS 
Žig ZBOKSS sestavlja osrednji del znaka ZBOKSS (triperesna lilija na podlagi triperesne deteljice), 
okrog katerega je v krogu izpisan napis »Združenje bratovščin odraslih katoliških skavtinj in 
skavtov«. Pod simbolom je izpisano "Odrasli skavti Slovenije". 
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Logotip ZBOKSS 
Logotip ZBOKSS predstavlja napis "Odrasli skavti". Beseda "Skavti" je modre barve in je večje 
velikosti. V gornjem delu je temnejši napis "odrasli". Črka 'i' v besedi skavti ima piko rdeče barve.   

Himna združenja 
Himna združenja sta 2. in 3. kitica pesmi Pesem odraslih skavtov (A. in J. Sečnik) in se glasi: 
 
Odrasel skavt zazrt je v tisto smer, da za ljubezen dela venomer. 
V naravi utrjuje si krepost in Stvarnikova volja je naš gost. 
      /Odpev/ Bratovščina skavtov to je pot, saj nas tako učil je že Gospod, 

kot bratje ljubite se med seboj, naš kompas kaže pot le za Teboj.  
Zakoni skavtski v naših so glavah, nahrbtnik poskakuje na ramah, 
noge silijo v pokončen breg, v srcu pesem je, na ustih smeh. 
     /Odpev/ 

 

V. ZASTAVA 

Slovenska zastava predstavlja pripadnost Sloveniji, skavtska zastava ZBOKSS pa odraslemu 
skavtstvu.  

Zastava bratovščine 
Zastava posamezne bratovščine velikosti 0,75 x 1,5 m simbolno odraža njeno ime oz. njeno 
prepoznavnost (žival, predmet, naravno znamenitost, ...). O izbiri in uporabi zastave bratovščine 
soglasno odločajo člani bratovščine. Ob posebno svečanih trenutkih lahko združenje pozove 
bratovščine, da se udeležijo dogodka s svojo zastavo. 

Zastava ZBOKSS 
Zastava ZBOKSS je pravokotne oblike, široka 0,75 m in dolga 1,5 m, modre barve. Na sredini je znak 
ZBOKSS. Spodaj je napis ODRASLI SKAVTI SLOVENIJE. 

Izobešanje zastav 
Navodila, kako se obeša slovenska državna zastava, natančneje opredeljuje "Zakon o grbu, zastavi 
in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi". 
 
Kadar se zastava ZBOKSS izobesi vodoravno, je simbol ZBOKSS usmerjen pokončno in pod njim 
napis berljiv z leve proti desni. Ob navpičnem (pokončnem) izobešanju ZBOKSS zastave, je simbol 
na levi, napis pa je berljiv od spodaj navzgor. 
Pri izobešanju slovenske in ZBOKSS zastave, si sledita v tem vrstnem redu. 
Pri izobešanju evropske, slovenske in ZBOKSS zastave, si sledijo v tem vrstnem redu. 
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Uporaba zastave in simbolov ZBOKSS 
Odgovornost za uporabo zastave in simbolov ZBOKSS je razdeljena na tri ravni (raven bratovščine, 
raven države in mednarodna raven).   
 
Na ravni bratovščine: 

● obljube odraslih skavtov 
● sv. maša 
● tabori (taborjenja) bratovščin 
● dogodki in srečanja za katere bratovščina soglasno sprejme sklep za sodelovanje 

 
Na državnem nivoju (združenje): 

● svet združenja 
● skupen začetek skavtskega leta vseh bratovščin 
● tabori na državni ravni 
● drugi dogodki v organizaciji IO na državni ravni (srečanje voditeljev, načrtovalni vikend IO, 

duhovne vaje, sv. maše, ipd.)  
● na drugih prireditvah (dogodkih), ki jih s sklepom odobri svet združenja ali IO 

 
Na mednarodnem/meddržavnem nivoju: 

● na prireditvah (dogodkih), na katere povabilo se združenje odzove 
● na dogodkih, ki jih organizira združenje 
● na druge dogodke, ki jih s sklepom odobri svet združenja ali IO 

 
Nošenje zastave 
Zastavonoša mora biti urejen v popolnem skavtskem kroju. 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE TER KRŠITVE 

Prehodne določbe 
Pravilnik ne veljaj za simbole, našitke in zastave, ki so bile narejene pred veljavo tega pravilnika. 

Končne določbe 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na svetu Združenja in objavi na spletni 
strani ZBOKSS. Z začetkom veljave tega pravilnika prenehajo veljati vsi do tedaj sprejeti sklepi Sveta 
Združenja in Izvršnega odbora ZBOKSS, ki so v nasprotju z določbami tega pravilnika. 
 

Kršitve 
Kršitve tega pravilnika obravnava častno razsodišče ZBOKSS.  
 

* * *  
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