
Vprašanja:
• Kako boste poskrbeli, da se pri financiranju mladinskih organizacij na
drugačen način vrednoti kontinuirano vzgojo otrok in mladih od enkratnega
projektnega dela?
Spodbujati je potrebno k večjemu številu razpisov za financiranje osnovnega delovanja 
organizacij. Osnovno financiranje bi se tako dopolnjevalo tudi z razpisi, ki financirajo 
projektne aktivnosti za daljše časovno obdobje (npr. 2 leti in več). 

• Kaj menite o uvedbi statusa mladinskega delavca/voditelja, ki bi na podoben
način kot danes status kulturnika ali športnika urejal pravice mladih v okviru
formalne izobraževalne institucije?

Prizadevali si bomo za uvedbo statusa mladinskega delavca (kot je status športnika) na 
srednjih šolah in fakultetah. Mladinski delavec, ki lahko pridobi tak status, mora biti v 
mladinskih organizacijah na najvišjih položajih, organizacija pa mora imeti status v javnem 
interesu. 

• Kakšne so vaše smernice za priznanje mladinskemu delu in prostovoljstvu v
Sloveniji?
V NSi podpiramo vsako obliko prostovoljstva in menimo, da bi moralo biti ustrezno 
ovrednoteno s čim manjšo birokracijo za priznavanje le-tega. Kljub sprejetju Zakona o 
prostovoljstvu se nam zdi, da vse oblike še vedno niso v dovolj veliki meri priznane. 

II. VREDNOST SKAVTSTVA
• Kot Slovensko skavtsko organizacijo nas zanima, kako vaša stranka
prepoznava vrednost skavtstva v Sloveniji? Ali ste za skavtstvo v Sloveniji že
slišali?
Skavtstvo je pomemben del mladinskih organizacij, ki s svojim delovanjem zagotavlja 
kontinuiran razvoj človeka v odgovorno odraslo osebo. V Novi Sloveniji skavtstvo zelo 
podpiramo; še posebej smo si blizu zato, ker oboji zagovarjamo krščanske vrednote in jih 
poskušamo v današnji krizi krščanskih vrednot udejanjati.

• Kako bi se spopadli z ureditvijo statusa in financiranjem skavtskih organizacij
v Sloveniji, ki imajo specifičen program, neenak programu drugih mladinskih
organizacij?
Vsaka mladinska organizacija ima svojo specifiko. Z različnimi oblikami financiranja bi se 
morali čim bolj približati skupnemu imenovalcu ter na ta način spodbujati organizacije tudi k 
medsebojnemu sodelovanju in s tem k možnosti povečanja finančnih sredstev.

III. TABORJENJA
• Ali se strinjate z ureditvijo statusa skavtske organizacije, ki bi kljub splošnim
omejitvam na državni in lokalni ravni uredil taborjenje v naravi in tako
omogočil nemoteno vzgojo otrok in mladih na skavtskih taborih? Kakšne
druge rešitve predlagate za ureditev problematike?
Skavtstvo temelji na povezovanju z naravo, te vrednote pa se brez osebnega stika z njo ne 
da ne doživeti ne predajati drugim. Za skavte je torej nujno, da se uredi lokacije za taborjenje 
in delo v naravi. Nenazadnje je to v dobro državnih in lokalnih skupnosti, saj bodo, 
upoštevajoč vedno večjo odtujenost od narave, otroci in mladina le tako spoznali, kako s tem 
naravnim bogastvom ravnati, ga uporabljati in ohranjati.


