
 
Gradivo k 6. točki DR 

 

Obstoječi statut 

Člen 35 

 

Svet konzulata šteje do 20 članov. Po položaju so člani sveta: 

 

- Prvi prokonzul, Drugi prokonzuli, Prokonzul administrator ter nosilci 

konzularnih funkcij: 

- Konzularni notar, 

- Konzularni maršal, 

- Konzularni vikar, 

- Konzularni zakladnik, 

- Konzularni enologi 

- Konzularni gastronom veliki gastronomski mojster, 

- Konzularni prozakladnik, 

- Konzularni pronotar, 

- Konzularni ataše za odnose z javnostjo, 

- Konzularni ataše za mednarodne odnose 

- Prvi legati Legatur oz. vodje Viteških omizij. 

 

Predlog spremembe  

Člen 35 

Pojasnitev spremembe 35. člena 

Zdajšnji svet Konzulata za RS šteje 20 oziroma, 21 članov (redovni vikar?), z zapolnitvijo 

vseh mest celo 24 članov. 

Predlog zmanjšanja sveta Konzulata za RS je predvsem zaradi lažjega sestajanja, 

delovanja in odločanja. Svet Konzulata RS lahko imenuje tudi namestnike, ki so vabljeni na 

sejo Konzulata RS, kadar nadomeščajo nosilce konzularnih funkcij. Predlog sprememb 

sveta Konzulata RS nima nobenega namena o iskanju ali izločanju imen zdajšnjih ali 

bodočih članov Konzulata RS.  

Novo sestavljeni svet Konzulata za RS bi tako štel (4 + 6 + 6 = 16 članov) 

 

Svet konzulata šteje do 20 članov. Po položaju so člani sveta: 

- Prvi prokonzul, Drugi prokonzuli, Prokonzul administrator ter nosilci 

konzularnih funkcij: 

- Konzularni notar, 

- Konzularni maršal, 

- Konzularni vikar, (dodati v 29. člen) 

- Konzularni zakladnik, 



- Konzularni enolog 

- Konzularni gastronom veliki gastronomski mojster, 

- Konzularni prozakladnik, 

- Konzularni pronotar, 

- Konzularni ataše za odnose z javnostjo, 

- Konzularni ataše za mednarodne odnose 

- Prvi legati Legatur oz. vodje Viteških omizij. (6) 

 

Svet konzulata lahko imenuje še naslednje namestnike članov sveta 

Konzulata za RS: 

- Konzularni prozakladnik, 

- Konzularni pronotar, 

- Konzularni enologe po vinorodnih deželah 

- Konzularni nadomestni gastronom 

 

Predlog čistopisa 

Člen 35 

Svet konzulata šteje do 20 članov. Po položaju so člani sveta: 

- Prvi prokonzul, Drugi prokonzuli, Prokonzul administrator ter nosilci 

konzularnih funkcij: 

- Konzularni notar, 

- Konzularni maršal, 

- Konzularni zakladnik, 

- Konzularni enolog, 

- Konzularni gastronom, 

- Konzularni ataše za odnose z javnostjo, 

- Prvi legati Legatur oz. vodje Viteških omizij. 

 

Svet konzulata lahko imenuje še naslednje namestnike članov sveta 

Konzulata za RS: 

- Konzularni prozakladnik, 

- Konzularni pronotar, 

- Konzularni enologe po vinorodnih deželah 

- Konzularni nadomestni gastronom 

 

  



Obstoječi statut 

Člen 29 

Organi društva so: 

- Konvent 

- Prvi prokonzul 

- Drugi prokonzuli 

- Svet konzulata 

- Komisija za nadzor finančnega in blagajniškega poslovanja. 

 

Organi društva (Konvent, Svet konzulata, Komisija za nadzor finančnega in 

blagajniškega poslovanja, Komisija za objave in arhiviranje) praviloma deluje na sejah, 

lahko pa se odločajo tudi na korespondenčnih sejah, če okoliščine zahtevajo hitro 

odločanje. 

 

Predlog spremembe  

Člen 29 

Pojasnitev spremembe 29. člena 

 1. VIKAR 

Do sedaj smo imeli VIKARJA vpisanega kot člana sveta Konzulata za RS. Predlog je 

vsekakor, da ima vikar vse enake pravice in dolžnosti kot do sedaj, le da ni član sveta 

Konzulata.  

 2. ČASTNA VITEŠKA SENIORSKA LOŽA 

Za nekatere starejše ugledne viteške funkcionarje, ki zaradi najrazličnejših razlogov ne 

morejo več biti tako aktivni in izvedbeno operativni, imajo pa pravico da obdržijo vse časti, 

nazive in redovne stopnje bi uvedli v skladu z določili Atlasa 1 in 2 tako imenovano 

"ČASTNO VITEŠKO SENIORSKO LOŽO" brez glasovalne pravice, ki bi ga morali primerno 

našim razmeram tudi konkretno imenovati z nazivom / ČASTNA VITEŠKA SENIORSKA 

LOŽA kot skupina modrecev/. Ta organ bi bil tudi neke vrste posvetovalni organ Svetu 

Konzulata za RS, kjer bi posameznike vabili na seje v skladu z aktualno temo,  ki se dotika 

predmetnega seniorja. To bi bil nekakšen LOŽA SENIORJEV Konzulata za Slovenijo, kjer  bi 

imeli častni vitezi in funkcionarji posebno vidno - častno mesto tudi v viteških protokolih. S 

tem bi omogočili, da se seniorji nekako počutijo organizirani in da pripadajo častnemu 

organu. Doslej so imeli samo častne funkcije, bodisi kot digniterji ali seniorji ali kot nosilci 

častnega viteškega redovnega križa-OKT. S tem bi se upokojeni funkcionarji - udje ne  

počutili zapostavljene ali odrinjene iz redovnega viteškega življenja, saj bi se lahko še 

vedno vključevali povsod tam, kjer lahko dajo svoj prispevek k uspešnosti Reda npr.:  

nosilci strokovnih referatov, strokovnih mnenj in nasvetov, pri lobiranju za uresničevanje  

 najvišjih viteških ciljev itd...

 

Organi društva so: 

- Konvent 

- Prvi prokonzul 

- Drugi prokonzuli 

- Svet konzulata 

- Komisija za nadzor finančnega in blagajniškega poslovanja. 



 

Organi društva (Konvent, Svet konzulata, Komisija za nadzor finančnega in 

blagajniškega poslovanja, Komisija za objave in arhiviranje) praviloma deluje na sejah, 

lahko pa se odločajo tudi na korespondenčnih sejah, če okoliščine zahtevajo hitro 

odločanje. 

 

Društvo ima VIKAR-je, ki skrbijo za krščanske  vrednote v redu in sodelujejo pri 

viteških aktivnostih. Vikarje na predlog Sveta Konzulata za RS, potrjuje Senat, ki izroči 

listino o imenovanju. 

 

Društvo imenuje ČASTNA VITEŠKA SENIORSKA LOŽA  v katero so vključeni ugledni 

viteški funkcionarji, ki zaradi najrazličnejših razlogov ne morejo več biti tako aktivni, 

imajo pa pravico da obdržijo vse časti, nazive in redovne stopnje.  Člane v ČASTNO 

VITEŠKO SENIORSKO LOŽO  imenuje Svet Konzulata za RS. ČASTNO VITEŠKO 

SENIORSKO LOŽO sklicuje Prvi prokonzul.  

 

Predlog čistopisa 

Člen 29 

Organi društva so: 

- Konvent 

- Prvi prokonzul 

- Drugi prokonzuli 

- Svet konzulata 

- Komisija za nadzor finančnega in blagajniškega poslovanja. 

 

Organi društva (Konvent, Svet konzulata, Komisija za nadzor finančnega in 

blagajniškega poslovanja, Komisija za objave in arhiviranje) praviloma deluje na sejah, 

lahko pa se odločajo tudi na korespondenčnih sejah, če okoliščine zahtevajo hitro 

odločanje. 

 

Društvo ima VIKAR-je, ki skrbijo za krščanske  vrednote v redu in sodelujejo pri 

viteških aktivnostih. Vikarje na predlog Sveta Konzulata za RS, potrjuje Senat, ki izroči 

listino o imenovanju. 

 

Društvo imenuje ČASTNA VITEŠKA SENIORSKA LOŽA  v katero so vključeni ugledni 

viteški funkcionarji, ki zaradi najrazličnejših razlogov ne morejo več biti tako aktivni, 

imajo pa pravico da obdržijo vse časti, nazive in redovne stopnje.  Člane v ČASTNO 

VITEŠKO SENIORSKO LOŽO  imenuje Svet Konzulata za RS. ČASTNO VITEŠKO 

SENIORSKO LOŽO sklicuje Prvi prokonzul.  

 


