
 
Odrasle skavtinje in skavti   
spreminjamo svet na bolje.     

 
Z A P I S N I K 

 
volilnega zasedanja sveta  

Združenja bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov Slovenije 
z geslom "ŽIVIM SKAVTSKO – Prevzemam odgovornost" 

 
Datum, čas in kraj: sobota, 9. marec 2019; od 10.00 do 13.30; pastorali prostori župnije, 
Postojna. 
 
Prisotne bratovščine, delegati in člani izvršnega odbora:  
Bovec (Nataša Bartol, Žarko Mlekuž), Brezovica (Marijan Božeglav, Štefka Turk), Celje 1 
(Terezija Jazbec, Mojca Potočnik), Celje 2 (Božena Pintar, Darja Režen), Cerkno (Ivanka Jereb, 
Nastja Oblak), Domžale (Branimir Bitenc, Jure Mikeln), Grosuplje (Marina Rački, Simona 
Volk), Kranj (Špela Meglič, Meta Štrumbelj), Ljubljana Fužine (Boža Kovačič), Ljubljana Ježica 
(Marjana Avguštin, Katja Rutar), Ljubljana Štepanja vas (Katja Anžič, Magda Šinkovec Mali), 
Mozirje (Janica in Ivan Hrastnik) Nova Gorica (Adrijana Skubin, Elena Zavadlav Ušaj), Novo 
Mesto (Anja Berus), Postojna (Jože Šuštaršič, Slavka Smerdu Urh), Ptuj (Aleksandra Babič), 
Rakova steza Frankolovo (Aleksandra Pintarič, Tatjana Štante Selčan), Ribnica (Marija 
Peteh), Šentjur (Cvetka Škornik, Jože Šolinc), Škofja Loka – vepri (Žiga Nastran), Škofije (Maja 
Derin, Katarina Podgrajski), Velenje (Marija Hrastnik Koren, Drago Koren), člani izvršnega 
odbora (Jure in Silva Vrhovnik, br. Primož Kovač). 
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav načelnika Odraslih skavtov Slovenije in gostov 
2. Seznanitev s Poslovnikom o delu sveta ZBOKSS 
3. Izvolitev delovnih organov sveta in ugotovitev sklepčnosti 
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
5. Pregled zapisnika sveta združenja 2018 
6. Predstavitev poročil o delu v letu 2018, razprava in glasovanje:  

načelnik in poverjeniki, nadzorni odbor, častno razsodišče, skavtska akademija 
7. Predstavitev programskih usmeritev in finančnega plana za leto 2019, razprava in 

glasovanje 
8. Članarina za leto 2019 
9. Uradni sprejem nove bratovščine Škofije 
10. Podelitev priznanj 
11. Razno 
12. Volitve 

 
Srečanje se je začelo z mašo ob 8:30 v župnijski cerkvi sv. Štefana, ki jo je daroval br. 
Primož, bratovščine pa so jo obogatile s sodelovanjem. 
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K 1. točki: 
Zasedanje se je začelo točno ob 10h. Načelnik je na oder povabil postojnskega dekana 
Jožefa Korena, ki je pohvalil geslo zasedanja, prevzemam odgovornost, saj se mu to zdi 
sinonim za skavte in je stalno potrebna lastnost članov skupnosti. Za njim nam je 
dobrodošlico namenil postojnski župan Igor Mavretič, ki je povedal, da je ponosen na 
postojnske prostovoljce, kamor spadajo tudi skavti. Občina jim je pred kratkim podarila 
stavbo, ki jo bodo uporabljali skupaj s taborniki, s katerimi dobro sodelujejo. Tudi on je 
omenil, da je danes težko najti prostovoljce, ki se žrtvujejo za skupno dobro in je skavtom 
za to hvaležen. Zaželel nam je uspešen svet združenja in prijeten dan v Postojni. 
Predstavnik postojnskih Belorepcev se je zahvalil županu za s kosilom izkazano gostoljubje 
in razložil ime njihove bratovščine. Izposodili so si ga od orlov, ki gnezdijo na Soviču nad 
Postojno. Ko so mladi, imajo rjav rep, z leti se jim rep pobeli, od tu belorepci. Zaključil je s 
Pavčkovim verzom, da je sreča, ko se delo dobro opravi, in ko imaš nekoga rad in naj bomo 
tudi mi danes po srečanju srečni. 
 
K 2. in 3. točki 
Načelnik je za predsednika delovnega predsedstva predlagal Draga Korena, ki je prevzel 
vodenje sveta. Za člana predsedstva sta bila predlagana še Darija Tušar in Darko Potočnik. 
Za preštevalno komisijo Anja Berus, Jadranka Škornik in Janica Hrastnik, za zapisnikarico pa 
Katja Rutar. Preštevalna komisija je sporočila, da je prisotnih 39 delegatov od možnih 54, 
kar je 72-odstotna udeležba delegatov. Predsedujoči nas je seznanil s Poslovnikom o delu 
sveta združenja, izrazil upanje, da so delegati dobro pripravljeni in željo, da bomo zgodaj 
zaključili z zasedanjem. 
 
Sklep: Delovno predsedstvo je bilo potrjeno soglasno, z 39 glasovi ZA. 
 
K 4. točki 
Predsedujoči je prebral točke dnevnega reda, ki smo ga delegati dobili z vabilom. Delegati 
nismo imeli predlogov za izboljšavo dnevnega reda. 
 
Sklep: Dnevni red zasedanja sveta ZBOKSS je bil soglasno sprejet. 
 
K 5. točki 
Predsedujoči je na kratko predstavil ključne točke zapisnika lanskega rednega sveta 
ZBOKSS (sprejem nove bratovščine, Pravilnika o kroju in oznakah ZBOKSS, odstop 
poverjenice za mednarodne odnose, načrti za vseslovenski tabor odraslih skavtov) in 
preveril strinjanje z zapisnikom. 
 
Sklep: Zapisnik zasedanja sveta ZBOKSS 2018 je bil soglasno sprejet. 
 
K 6. točki 
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Načelnik je kronološko in s pomočjo fotografij predstavil delovanje vseh članov izvršnega 
odbora v preteklem letu. Poročila smo delegati dobili med gradivom za svet ZBOKSS. Leto 
2018 je zaznamoval državni tabor odraslih skavtov v Kančevcih. Del priprav nanj je bilo tudi 
pobratenje bližnjih bratovščin, ki so tako imele priliko sodelovati med seboj. V organizacijo 
tabora sta največ truda vložili tajnica in poverjenica za finance. V preteklem letu je bil 
pomemben tudi sprejem Pravilnika o krojih in oznakah ZBOKSS, ki bo odpravil dvome, kam 
prišiti nove našitke. Na srečanju voditeljev smo ugotavljali, kdo smo skavti in raziskovali 
naše korenine. V letu 2018 sta se zgodili dve srečanji predstavnikov regije Alpe Jadran, 
vodenje te druščine je od Avstrijca Georga Strafelle prevzel Italijan Andrea Tappa iz Padove. 
V okviru regije Alpe Jadran je junija potekalo srečanje odraslih skavtov treh držav na Sv. 
Višarjah, ki smo ga organizirali Slovenci in je bil lep zaključek skavtskega leta. Privabil je 
okrog 60 odraslih skavtov, večinoma iz Italije in Slovenije. Mednarodni sprejem Luči miru iz 
Betlehema je bil decembra organiziran v Grdežu, na srečo spet pod starim imenom. 
(Sprejem v letu 2019 organiziramo ponovno v Sloveniji.) Skavti smo kot prostovoljci junija 
sodelovali na srečanju bolnikov na Brezjah in pri spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu. 
Imeli smo duhovne vaje v Kančevcih in poromali v Assisi. V okviru Skavtske akademije je 
bilo v Bovcu usposabljanje po program Skavt. Bratovščine so organizirale tradicionalne 
planinske izlete na Golico, Porezen in Blegoš ter sprejema Luči miru iz Betlehema na 
Ljubelju in Blejskem otoku. Ob koncu mandata je pripravljena tudi nova spletna stran, 
https://zbokss.skavt.net/, v okolju WordPress. Zaživela bo, če bomo na njej objavljali novice, 
vabila, poročila, duhovne iskrice, slike. Demonstriral nam je uporabo spletne strani in 
pokazal, kaj je že objavljeno na njej. 
 
Poverjenica za finance je dodatno predstavila še finančno poročilo, kjer je večino prometa 
predstavljal tabor v Kančevcih. Prihodki združenja v letu 2018 so znašali 10.421 evrov, 
odhodki pa 9.415 evrov. 
 
Predsedujoči je predstavil še poročilo Častnega razsodišča, ki v celem mandatu ni imelo nič 
obravnavanih primerov in nadzornega odbora, ki je pohvalil delovanje izvršnega odbora, še 
posebej poverjenice za finance. 
Razprava se je razvila na temo Skavtiča, ki po novem ni več del članarine odraslih skavtov. V 
njem pa tudi skoraj ni prispevkov o odraslih skavtih. Uredništvo Skavtiča se je pred kratkim 
zamenjalo in z njim ZBOKSS še ni vzpostavil povezave. Pozvani smo bili, naj za 
komuniciranje med odraslimi skavti uporabljamo svojo novo spletno stran, da bo ta 
zaživela. 
 
Sklep: Izvršni odbor voditelje bratovščin vpraša, če naročijo po en izvod Skavtiča za 
bratovščino, ki ga financira ZBOKSS. Vsi delegati so glasovali ZA. 
 
Sklep: Soglasno so bila sprejeta poročila o delu izvršnega odbora, častnega razsodišča in 
nadzornega odbora. 
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K 7. točki 
Načelnik je predstavil plan dela za leto 2019. V njem so večinoma stalni dogodki združenja. 
Poleg tega je v nastajanju Priročnik o delu odraslih skavtov. Združenje si mora zagotoviti 
status organizacije, ki deluje v javnem interesu. Odrasli skavti lahko naročijo promocijski 
material združenja (noži, majice, lončke). Nadaljevati moramo s prakso sprejemanja novih 
bratovščin v združenje. V okviru regije Alpe Jadran bo poleti potekal tabor v Italiji. Izmenjavo 
Luči miru iz Betlehema letos organizira ZBOKSS. Razmišlja tudi o dogodku Skala posveta 
odraslih skavtov, kjer naj bi se pogovarjali o smeri razvoja združenja, imeli strokovne 
referate o potrebah odraslih ljudi, iskali načine za vključitev mlajših odraslih skavtov. Zdi se 
mu, da je to okolje, v katerem je mogoče aktivno odgovarjati na aktualne družbene 
probleme. 
 
V finančnem načrtu za leto 2019 je predvidenega manj prometa kot lani, saj ne bo tabora. 
Ostali prihodki in odhodki bodo predvidoma podobni lanskim. 
 
V razpravi smo govorili o dobrih praksah za promocijo odraslih skavtov na lokalnem nivoju 
in pridobivanje sredstev za delovanje bratovščin in dobrodelne projekte (peka piškotov, 
zbiranje odpadnih surovin, izdelava voščilnic). V spodbudo in pomoč bi nam bilo, če bi bile 
te prakse npr. predstavljene na novi spletni strani. Njihov pozitiven stranski učinek je tudi 
druženje članov bratovščin in odkrivanje novih talentov odraslih skavtov.  
 
Sklep: Programske usmeritve in finančni plan za leto 2019 so bili soglasno sprejeti. 
 
K 8. točki 
Sklep: Članarina v leto 2019 ostaja 15 evrov. 
 
K 9. točki 
Predstavnica nove bratovščine Škofije, ki je ravno praznovala rojstni dan in bila deležna 
voščila, je povedala, da so se začeli zbirati pred letom in pol na pobudo voditelja Bogdana 
Pavalec, imeli so že prvi letni tabor na Dolenjskem in aktivno sodelovali na skupnem taboru 
v Kančevcih. V tem skavtskem letu imajo sto odstotno povečanje članstva, večinoma staršev 
skavtov iz ZSKSS, njihov duhovni asistent je Ervin Mozetič. V rutki pa imajo modro barvo kot 
morje, rumeno kot sonce, zeleno kot oljke in rdečo kot refošk. Dobili so Listino o vključitvi v 
Združenje ZBOKSS. Predsedujoči je sprejem zaključil z upanjem, da se čim prej dobimo na 
kakem odrasloskavtskem dogodku v Škofijah. 
 
Člani izvršnega odbora so nas informirali, da po malem deluje tudi bratovščina odraslih 
skavtov v Škofljici, v Breznici pri Žirovnici pa je bilo pozimi organizirano srečanje ob kolinah 
za spoznavanje zainteresiranih z odraslim skavtstvom. Načelnik nas je razveselil s 
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podatkom, da se povprečna starost članov združenja niža, trenutno je 52 let, želeli bi si jo 
pa znižati na 50 let. Bratovščini Cerkno se je letos pridružilo pet novih članov. 
 
K 10. točki 
Načelnik je izročil zahvalo Bratovščini Mozirje za organizacijo Sveta Združenja 2018. 
 
K 11. točki 
Delegatka je postavila vprašanje, če bo spletna stran tudi v angleščini. Trenutno to ni 
predvideno. Lahko se kdo javi, da jo prevede. Smo pa bratovščine naprošene, da na strani 
objavljamo prispevke, saj bo stran le tako zaživela. 
Delegat je predlagal, da se na spletu objavi knjižica o kapelicah na Marijini poti v Kančevcih, 
ki smo jo dobili na taboru. Duhovni asistent nas je informiral, da se knjižica še nadgrajuje v 
molitvenik. 
Odprla se je razprava, če je romanje v Assisi lahko organiziramo tudi oktobra ali v jesenskih 
počitnicah. Za leto 2019 je termin v septembru že rezerviran, zaradi precej zasedenih 
prenočišč v bližini bazilike Marije Angelske, v prihodnje pa romanje lahko organiziramo tudi 
spet v oktobru. 
Ugotoviti moramo, kako je z uporabo spletne pošte na ZSKSS-ovem skavt.net strežniku, ki 
naj bi ga omejili, ker ta naslov nekateri odrasli skavti aktivno uporabljamo. 
Načelnik je bil naprošen za objavo uporabnega gradiva s srečanja voditeljev januarja 2019 v 
Ribnici. 
Tajnica se je voditeljem bratovščin zahvalila za odzivnost na njene prošnje po seznamih 
članov in drugih birokratskih temah. Ob takem odzivu da je lepo delati. 
 
 
Srečanje smo od 12h do 13h prekinili s kosilom v Dijaškem domu Gozdarske srednje šole, v 
organizaciji Občine Postojna. 
 
 
K 12. točki 
Predsedujoči nas je informiral, da moramo izvoliti novo vodstvo, ker drugače se lahko 
razpusti združenje. Tajnica je predstavila postopek iskanja novih kandidatov za izvršni 
odbor združenja, ki so ga dorekli na zadnjih par sestankih izvršnega odbora. Bratovščinam 
so dali priložnost nominirati kandidate, izvršni odbor pa je preveril pripravljenost 
nominiranih kandidatov za sprejem vlog v izvršnem odboru. Bilo je precej pripravljenosti 
sodelovati z izvršnim odborom, kar je pohvalno; malo manj pripravljenosti za sodelovanje v 
njem, a s precej truda so predstavili sledeč seznam kandidatov za vse položaje: 

- načelnik – Jurij Vrhovnik 
- podnačelnik – Peter Šuštar 
- duhovni asistent – brat Primož Kovač 
- tajnica – Silva Vrhovnik 
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- poverjenica za finance – Anita Šuštar 
- poverjenica za program – Aleksandra Pintarič Kaczynska 
- poverjenica za mednarodne odnose – Nataša Bartol 

 
- člani častnega razsodišča (ostajajo dosedanji): Benjamin Henigman, Simona Pivar, 

Mihaela Tušar 
 

- člani nadzornega odbora: Maja Žajdela, Špela Meglič, Darija Tušar 
 
Delegati smo preverili, ali se vsi predlagani strinjajo z nominacijami in ali bi mogoče tudi 
kdo od prisotnih želel prevzeti kakšno vlogo. Načelnik je izrazil veselje, da bomo imeli v 
izvršnem in nadzornem odboru skavtinji, ki sta bili dejavni že v ZSKSS, kar predstavlja 
prenašanje znanja med organizacijama. 
 
Sklep: Delegati so soglasno razrešili člane dosedanjega izvršnega in nadzornega odbor ter 
častnega razsodišča. 
 
Sklep: Delegati so soglasno izvolili predlagane člane za nov izvršni in nadzorni odbor ter 
častno razsodišče. 
 
Dosedanji in novi načelnik je optimistično zaključil volitve z mislijo, da v odraslih skavtih vidi 
okolje, v katerem se da marsikaj dobrega narediti. Delegati so se zahvalili načelniku in 
tajnici ter ostalim članom izvršnega odbora za njihovo služenje združenju. Predsedujoči se 
je zahvalil postojnskim belorepcem, da so gostili volilni svet združenja.  
 
Zasedanje smo zaključili ob 13:30 s skupinsko fotografijo na cerkvenem stopnišču. 
 
 
Zapisala:                                                                      Predsednik delovnega predsedstva:   
Katja Rutar                                                                                      Drago Koren 
 
 
 
Člana predsedstva: 
Darko Potočnik  in  Darija Tušar  
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